
 
 
 

 
                             Uchwała Nr  IV/25/07 
                                     Rady Gminy Niebylec 
                               z dnia 14 lutego 2007r. 
 
    w sprawie  b u d Ŝ e t u  G m i n y  Niebylec  na  2007 rok. 
 
Na podstawie art. 10, 18 ust.2 pkt.4 ,pkt.9 lit.d , art.51 ust.l i 2, art. 57,art.61ust.2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. 
Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165,art.166, art.167, art.168, 
art.173, art.174, art.175, art.176, art.182, art.184. art.l88 ust.2 ustawy z dnia               
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (.Dz.U. z 2005 r Nr  249 poz. 2104               
z  późniejszymi zmianami ), oraz art.3 i 4 ustawy  z dnia 29 listopada 2003 r.                   
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966),               
 

Rada Gminy   N i e b y l e c 
 

u c h w a l a    co   następuje: 
 
                                                            § 1 
 
1. Ustala się prognozowane dochody Gminy w wysokości      20 057 937,-zł  
    wg. załącznika Nr l do niniejszej uchwały, w tym: 
 
2. Ustala się wydatki Gminy w  wysokości                                 20 042 877,-zł  
    wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
3. Ustala się nadwyŜkę budŜetu w wysokości                              15 060,- zł  
 
4. Ustala się   spłatę rat poŜyczki w  wysokości               15 060,- zł 
 
5. Ustala się, Ŝe źródłem sfinansowania spłat rat poŜyczki w kwocie 15 060,-zł 
       jest nadwyŜka budŜetu  w kwocie 15 060-zł. 

 
      § 2 

 
 1. Ustala się  rozchody budŜetu Gminy w kwocie 15 060,-zł. 
 2. Kwoty  rozchodów określa załącznik Nr 3 do niniejszej  uchwały. 
 
 
 
 
 



 
                                                             §  3 
 
1.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg.         
   załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 
2.Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  w   
    wysokości 2 050 000-zł, w tym: 
         1/  budowa pełnowymiarowej gminnej Hali Sportowej przy Szkole 
              Podstawowej w Niebylcu –  900 000,-zł, 

2/ kanalizacja sanitarna m. Lutcza wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków –                     
              400 000,-zł, 
  3/ kanalizacja sanitarna m. Konieczkowa – 550 000,-zł, 
  4/ budowa oświetlenia dróg – 200 000,-zł. 
 
                                                              § 4 
 
Ustala się dochody i wydatki jednostek budŜetowych         
wg. załącznika nr 5 do niniejszej uchwały: 
 
  l/ Dochody    -             44 290,-zł 

2/ Wydatki     -     12 820 600,-zł 
 
   
          § 5 
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska  
wg. załącznika nr 6 do niniejszej uchwały: 
 

l/ Przychody   -   3 000,-zł  
2/ Wydatki     -   3 600,-zł 
 
 
         § 6 

 
  Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i    
        poŜyczek w 2007 roku  : 
   1/ na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
       budŜetu Gminy – 500 000,-zł, 
   2/ na sfinansowanie zaciągniętych poŜyczek – 15 060,-zł. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                        
                         § 7 
 
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
wg. załącznika nr 7 do niniejszej uchwały: 
 

 l/ Dochody         -     4 666 479,-zł  
2/ Wydatki          -     4 666 479,-zł 

 
                                                    §  8 
 
1.Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie  546 000,-zł     
    wg. załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.                                             
2. Ustala się dotacje celowe: 
    1/  z przeznaczeniem na konserwację zabytków , wpisanych do rejestru zabytków 
  w kwocie   40 000,-zł , 
    2/  na realizację zadań bieŜących realizowanych na podstawie   porozumień 
        z innymi Gminami  dotyczące opieki przedszkolnej w kwocie   35 000,-zł , 
    3/  na  realizację zadań własnych  przez  organizacje pozarządowe w trybie          
         ustawy  o działalności poŜytku publicznym i wolontariacie  w  dziedzinie          
        upowszechniania kultury fizycznej i sportu  - 45 400,-zł             
 w tym: 
 - organizacja zawodów, imprez sportowych i sportowo-  rekreacyjnych  
    dla mieszkańców Gminy, 
 -  przygotowanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy 
    do w.w. imprez sportowych, 
 - rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej mieszkańców  Gminy, 
 - organizowanie szkolenia dzieci i młodzieŜy z zakresu sportu. 
    wg. załącznika nr 9 do niniejszej uchwały. 
3. Ustala się pomoc finansowa dla Powiatu StrzyŜowskiego na  remont dróg     
   powiatowych na terenie Gminy Niebylec w    kwocie 200 000,-zł. 
     
                                                              §  9 
 
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 100 000 -zł 
2. Tworzy się rezerwy celowe  w wysokości- 250 000,-zł, w tym: 
 1/ z przeznaczeniem na wydatki bieŜące w oświacie – 150 000,-zł, 
   2/ z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (inwestycje) – 100 000,-zł.  
 
 
 
 
 
 



      
   
       §  10 
 
Ustala się: 
1/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
    alkoholowych w kwocie 100 000,- zł.  
2/ Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w   kwocie  96 100,- zł. 
3/ Wydatki na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani- 5000,-zł. 
        
      § 11 
 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1/ zaciągania zobowiązań: 
    a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 
    b/ z tytułu umów, których realizacja  w roku następnym jest niezbędna 
        dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 
        następnym, 
2/  do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
      budŜetowego przejściowego deficytu budŜetu Gminy w wysokości 500 000,-zł, 
3/  do spłaty poŜyczki w kwocie 15 060,-zł ,zaciągniętej z Wojewódzkiego 
      Funduszu Ochrony Środowiska, 
4/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem  przeniesień między 
    działami, tj. w działach pomiędzy rozdziałami i w rozdziałach pomiędzy   
    paragrafami. 
 
                                           § 12 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec a  nadzór nad jej 
wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu Rady 
Gminy Niebylec. 
 
                                            § 13 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, ma zastosowanie od  1 stycznia 2007 r. 
i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.         
 
 
        Przewodnicząca 
           Rady Gminy 
 
              mgr Danuta Lęcznar 
 
 
 
 



 
       
       Załącznik nr 1                                                        
                                                    do uchwały nr  IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                       
                                                    z dnia  14 lutego 2007r. 
 
 
Prognozowane dochody budŜetu Gminy wg. waŜniejszych źródeł oraz  
wg. działów klasyfikacji budŜetowej. 
 
 
1/ Dochody budŜetu Gminy wg. waŜniejszych źródeł: 
_____________________________________________________________________ 
 
Wyszczególnienie                                                                            Kwota w zł 
 
 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                         140 688,-  
w tym:             

                    - czynsze za lokale uŜytkowe              109 251,-    
           - czynsze za lokale mieszkaniowe         16 175,-  

- opłaty za wieczyste uŜytkowanie                            991,-              
- dochody z dzierŜawy działek  i linii telefonicznej              11 671,-             
- dochody z najmu lokali bud. mienia gminnego                     2 400,- 
- dodatek za zwłokę              200,- 

 
Dział 750 - Administracja publiczna                                   135 658,- 
w tym:    
                   - dotacja celowa na zadania zlecone                 100 828,- 
          - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań                   
                      zleconych                                                                                  1 700.- 
                   - odsetki bankowe                      30 000,-                   
          - czynsz za obwody łowieckie                      3 130,-    
       
   Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
          i ochrony praw oraz sądownictwa                                             1 651,- 
  w tym:    
  - dotacja celowa na zadania zlecone                                  1 651,- 
 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości  prawnej oraz wydatki     
związane z ich poborem                                         3 549 092,-   

w tym:    
      - wpłaty z karty podatkowej                                                           8 000,- 
      - podatek od nieruchomości                                           922 800,-  
 



 
             
      - podatek rolny                                            395 200,-           
      - podatek leśny                                                    58 000,-            
      - podatek od środków transportowych                                      119 800,-           
      - podatek od spadków i darowizn                                         2 500,-         
              - opłata targowa                                                16 000,- 
       - opłata od czynności cywilno-prawnych                                    42 000,- 
           - opłaty za czynności egzekucyjne                                     2 000,-    
         - dodatki za zwłokę                                                            1 500,-         
      - opłata skarbowa                                               23 000,- 
   - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej       4 000,- 
      - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu             100 000,- 
              - udziały we wpływach podatku doch.os.fizycznych              1 849 892,-      
       - udziały we wpływach pod. doch. od os. prawnych -          4 400,- 
 
Dział 758 - RóŜne rozliczenia                                                           11 157 058,- 
w tym:    
            - subwencja ogólna                                                         11 157 058,- 
   - część wyrównawcza –  4 252 621,- 
   - część równowaŜąca -      227 092,- 
   - część oświatowa -        6 677 345,- 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie                                                   40 290,- 
w tym:    
 -czynsze z DN i opłaty c.o.                                                40 290,- 
         
Dział 852 - Pomoc społeczna                                            4 835 900,- 
w tym:    

- dotacja celowa na zadania zlecone                       4 564 000,-             
- dotacja celowa na zadania własne                                     267 900,-          
- odpłatność za usługi opiekuńcze                                       4 000,- 

 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    197 600,- 
w tym:    

- opłata za zrzut ścieków                                                               67 000,-           
  - dodatki za zwłokę              100,- 
  - wpłaty darowizn na kanalizację                            130 500,- 
 
 
 Razem dochody:                                                                                  20 057 937,- 
_____________________________________________________________________ 
  
 
    
 



 
 
                 
2/ Dochody  wg. działów klasyfikacji budŜetowej: 
_____________________________________________________________________ 
            Dział  
Lp.    Nr    Nazwa                                                     Kwota w zł 
_____________________________________________________________________ 
 
1.    700    Gospodarka mieszkaniowa                               140 688,- 
  
2.    750    Administracja publiczna                                 135 658,- 
  
3. 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
          i ochrony praw oraz sądownictwa                                            1 651,- 
            
4.   756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
       i od innych jednostek nie posiadających osobowości  
       prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               3 549 092,-
  
5.   758     RóŜne rozliczenia                                                              11 157 058,- 
  
6.   801    Oświata i wychowanie                 40 290,- 
 
7.   852    Pomoc społeczna                   4 835 900,- 
 
8.   900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    197 600,- 
_____________________________________________________________________ 
 
Razem:                                                                                          20 057 937,- 
_____________________________________________________________________
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Załącznik nr 2                                                        
                                                    do uchwały nr  IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                       
                                                    z dnia  14 lutego 2007 r. 
  
 
  
Wydatki bud Ŝetu Gminy wg. klasyfikacji budŜetowej. 
 
_____________________________________________________________________  
               Dział 
Lp. Rozdział  Nazwa (działu, rozdziału, §)                       Kwota w   zł 
               § 
 
1. 010            Rolnictwo i łowiectwo         8 400,- 

01030        Izby rolnicze               7 900,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                      7 900,- 

      
01095         Pozostała działalność               500,- 

a/ wydatki bieŜące                                                         500,- 
 
2.       600            Transport i łączność                               1 120 226,- 
          60014  Drogi publiczne powiatowe      200 000,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                    200 000,-    
     w tym: 

     - dotacje- 200 000,- 
 60016  Drogi publiczne gminne                        878 000,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                     878 000,-    
     w tym: 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 000,- 
 60078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych     36 000,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące          36 000,-                 
 60095  Pozostała działalność               6 226,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                       6 226,- 
   

3.  700  Gospodarka mieszkaniowa      308 000,- 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami   308 000,- 
   w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                    308 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –   2 280,- 



      
 
4. 710  Działalność usługowa       20 000,-
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego    10 000,-
             w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                     10 000,- 
 71013          Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   10 000,-
   w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                     10 000,- 
          
5.  750  Administracja publiczna                           1 859 750,- 
 75011  Urzędy wojewódzkie                242 400,- 
   w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                    242 400,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222 950,- 

75022           Rady gmin                            58 000,- 
                      w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                      58 000,- 
75023  Urzędy gmin                     1 477 350,- 

w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                 1 477 350,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 163 100,- 

 75075  Promocje jednostek samorządu terytorialnego   20 000,- 
   w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                     20 000,- 
            75095  Pozostała działalność       62 000,- 

   w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                     62 000,- 

 
6.    751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
                        kontroli prawa oraz sądownictwa           l 651,- 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
kontroli i ochrony prawa                            l 651,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                       1 651,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 720,- 

 
7.   754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona           176 800,- 

  przeciwpoŜarowa  
75403  Jednostki terenowe Policji        2 000,-

   w tym: 
 a/ wydatki bieŜące                                                       2 000,- 
 
 



       
75412   Ochotnicze straŜe poŜarne                      171 300,- 

w tym: 
 a/ wydatki bieŜące                                                    113 300,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 000,- 
b/ wydatki majątkowe        58 000,- 

75495  Pozostała działalność                            3 500,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                       3 500,- 

 
8.        756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i innych    jednostek nie posiadających osobowości prawnej  
oraz  wydatki związane z ich poborem          55 000,- 

  75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
budŜetowych                                          55 000,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                   55 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 000,- 
 

9.       757  Obsługa długu publicznego         250,- 
 75705  Obsługa krajowych poŜyczek i kredytów        250,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                        250,- 
    w tym:     
     - wydatki na obsługę długu Gminy- 250,-   

 
10.    758      RóŜne rozliczenia                                350 000,- 

75818  Rezerwy ogólne i celowe                                  350 000,-  
w tym:  

                            1/ rezerwa ogólna  -      100 000,-zł 
                            2/ rezerwa na wydatki bieŜące w oświacie - 150 000,-zł 
   3/ rezerwa na wydatki majątkowe (inwestycje)– 100 000,-zł     
                            
11.    801      Oświata i wychowanie                                              8 612 000,-  
  80101   Szkoły podstawowe                                             5 874 500,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                 4 974 500,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3853 600,- 

              b/ wydatki majątkowe-      900 000,- 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  443 700,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                    443 700,- 
 
 



 
 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 396 600,- 

80104   Przedszkola          35 000,-
   w tym:  

a/ wydatki bieŜące              35 000,-                              
    w tym: 
     - dotacje- 35 000,- 

80110    Gimnazja                               1 691 900,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                 1 691 900,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 498 100,- 

80113    DowoŜenie uczniów do szkół               167 700,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                    167 700,- 

80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  
szkół          215 600,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                    215 600,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181 600,- 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       19 600,- 
    w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                     19 600,- 
80195   Pozostała działalność               164 000,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                   164 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 800,- 

 
12.     851      Ochrona zdrowia                                101 100,- 

85153  Zwalczanie narkomani          5 000,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                        5 000,- 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   96 100,- 
             w tym :  

a/ wydatki bieŜące                                                      96 100,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 480,- 

           
13.     852      Pomoc społeczna                                   5 116 100,-        

85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego        4 481 000,- 
 



 
 
 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                4 481 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 050,- 

85213    Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia                          

 rodzinne                                                                      9 600,- 
    w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                    9 600,- 
 85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               313 200,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                313 200,- 

85215    Dodatki mieszkaniowe                    5 500,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                    5 500,- 

85219    Ośrodki pomocy społecznej                         199 300,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                199 300,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155 500,- 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze         27 800,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                    27 800,- 

85295  Pozostała działalność        79 700,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                    79 700,- 

 
14.  900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        1 637 200,- 

90002  Gospodarka odpadami            65 000,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                    65 000,- 

90003   Oczyszczanie miast i  wsi                  1 115 000,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                   165 000,-   
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90 500,- 

              b/ wydatki majątkowe-      950 000,- 
 
 
 
 



 
 

90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               23 700, 
  w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                      23 700,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 000,- 

 90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg                   323 500,- 
   w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                     123 500,- 

              b/ wydatki majątkowe-                200 000,- 
90095    Pozostała działalność                 110 000,-

   w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                     110 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 000,- 

  
15.     921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   606 000,- 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    180 600,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                           180 600,- 
    w tym: 
     - dotacje-180 600,- 

92116  Biblioteki         365 400,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                    365 400,- 
    w tym: 
     - dotacje-365 400,- 

 92120  Ochrona  zabytków i opieka nad zabytkami             40 000,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                     40 000,-    
 w tym: 

     - dotacje- 40 000,- 
92195  Pozostała działalność           20 000,- 
  w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                                     20 000,- 
          
16.  926      Kultura fizyczna i sport      70 400,- 
 92601   Obiekty sportowe       10 000,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                    10 000,- 
         92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         45 400,- 

    w tym: 
 
 
 
 



 
 
    a/ wydatki bieŜące                                           45 400,- 

    w tym: 
     - dotacje- 45 400,-     

  92695     Pozostała działalność          15 000,- 
     w tym: 
    a/ wydatki bieŜące                                            15 000,- 

____________________________________________________________________  
 
Razem w y d a t k i :                                                   20 042 877,- 
w tym:  
  a/ wydatki bieŜące        17 834 877,- 
  b/ wydatki majątkowe          2 208 000,- 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
       Załącznik nr 3                                                        
                                                    do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                       
                                                    z dnia  14 lutego 2007r.. 
 
 
 
 
Plan rozchodów budŜetu Gminy na 2007r. 
 
 
 
 
 
Lp. § Nazwa        Kwota w zł 
 
l. 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów  15 060,- 
_____________________________________________________________________ 
 
  Razem:        15 060,- 
____________________________________________________________________ 
 



 



 
           Załącznik nr 5                                                        
                                                         do uchwały nr  IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                       
                                                         z dnia  14 lutego 2007r. 
 
 
Dochody i wydatki jednostek budŜetowych. 
 
1. Dochody: 
________________________________________________________________ 
Dział                  Nazwa (działu, rozdziału)    Kwota w zł 
Rozdział_________________________________________________________ 
 
801   Oświata i wychowanie      40 290,- 
80101     Szkoły podstawowe      40 290,- 
 
852    Pomoc społeczna        4 000,- 
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
    opiekuńcze         4 000,-
________________________________________________________________ 
 
Razem:         44 290,- 
 
 
2. Wydatki: 
________________________________________________________________ 
Dział              Nazwa (działu, rozdziału)   Kwota w zł 
Rozdział 
________________________________________________________________ 
 
801      Oświata i wychowanie                                              7 712 000,-  
80101   Szkoły podstawowe                                             4 974 500,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                         4 974 500,- 
    w tym: 
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3853 600,- 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  443 700,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                            443 700,- 
    w tym: 
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 396 600,- 

          
 
 
 



 
80104   Przedszkola         35 000,- 

   w tym:  
a/ wydatki bieŜące             35 000,-                              
    w tym: 
     - dotacje- 35 000,- 

80110    Gimnazja                    1 691 900,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                         1 691 900,- 
    w tym: 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 498 100,- 

80113    DowoŜenie uczniów do szkół              167 700,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                            167 700,- 

80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  
szkół         215 600,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                            215 600,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   181 600,- 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       19 600,- 
    w tym:  

a/ wydatki bieŜące                                               19 600,- 
80195   Pozostała działalność      164 000,- 

w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                    164 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 800,- 

           
2.       852      Pomoc społeczna                                     5 108 600,- 

85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  4 481 000,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                4 481 000,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 050,- 

85213    Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia                          

 rodzinne                                                                      9 600,- 
    w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                    9 600,- 
 
 



      
 
  85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               313 200,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                313 200,- 

85219    Ośrodki pomocy społecznej                         199 300,- 
   w tym: 

a/ wydatki bieŜące                                                199 300,- 
    w tym: 
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155 500,- 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze              27 800,- 
w tym:  
a/ wydatki bieŜące                                                  27 800,- 

85295  Pozostała działalność            77 700,- 
w tym: 
a/ wydatki bieŜące                                                          77 700,- 

__________________________________________________________________ 
 
Razem:                  12 820 600,- 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           Załącznik nr 7                                                       
                                                  do uchwały nr  IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                       
                                                         z dnia  14 lutego 2007r. 
 
 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych. 
 
 
1. Dochody. 
 
 
Dział  
Rozdział    Nazwa (działu, rozdziału)                                       Kwota w zł 
________________________________________________________________ 
    
750  Administracja publiczna                                          100 828,- 
75011     Urzędy wojewódzkie                                         100 828,-    
 
751           Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
                   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa             1 651,- 
75101     Urzędy naczelnych organów władzy 
                  państwowej, kontroli i ochrony prawa                      l  651,- 
 
 852   Pomoc społeczna                                         4 564 000,-  
 85212   Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna    
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego     4 481 000,-                                          
85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
                     za osoby pobierające niektóre świadczenia  
                     z pomocy  społecznej oraz niektóre świadczenia                               
   rodzinne                                                                          9 600,-      
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
                     społeczne                                            64 400,- 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze               9 000,- 
________________________________________________________________ 
 
Razem:                                                                                          4 666 479,- 
________________________________________________________________  
 
 



 
 
 
2. Wydatki. 
 
Dział  
Rozdział   N a z w a  (działu, rozdziału)                                   Kwota w zł 
________________________________________________________________  
 
750  Administracja publiczna                                          100 828,- 
75011     Urzędy wojewódzkie                                         100 828,-    
 
751           Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
                   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa              1 651,- 
75101     Urzędy naczelnych organów władzy 
                  państwowej, kontroli i ochrony prawa                      l  651,- 
 
 852   Pomoc społeczna                                         4 564 000,-  
 85212   Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna                                        
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                     i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    4 481 000,-                     
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
                     za osoby pobierające niektóre świadczenia  
                     z pomocy  społecznej oraz niektóre świadczenia                               
   rodzinne                                                                           9 600,-  
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
                     społeczne                                             64 400,- 
  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze                9 000,- 
______________________________________________________________ 
 
Razem:         4 666 479,-  
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Załącznik nr 6                                                       
                                                   do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Niebylec 
                        z dnia  14 lutego 2007 r. 
 
 
 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 
 
1.  Stan środków na początku roku                       875,- zł 
 
2.  Przychody                                               3 000,- zł  
 w tym: 
 wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat 
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska     3 600,- zł 
                            
3.  Wydatki                                          3 600,- zł  
           w tym: 
 1/ Edukacja ekologiczna      -                    2 000,-zł 
  (prasa, nagrody w konkursach, szkolenia)   
 2/ Ochrona przed powodzią-                       700,-zł 
  ( worki, piasek, kopanie rowów) 
 3/ Akcje dot. oczyszczania środowiska              200,-zł 
  np. „Sprzątanie Świata"  
 4/ Opłaty bankowe i in. -                     200,-zł 
         5/  Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego 
     (badanie gleby)          500,-zł 
 
4.       Stan środków na koniec roku -                              275,-zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Załącznik nr 8                                                        
                                                         do uchwały nr  IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                       
                                                         z dnia  14 lutego 2007r. 
 
 
 
Wykaz dotacji podmiotowych z budŜetu Gminy dla instytucji kultury  
 
________________________________________________________________ 
 
Lp. Wyszczególnienie                Kwota w zł             Klasyfikacja budŜetowa 
________________________________________________________________ 
 
1. Gminny Ośrodek Kultury          180 600,-  dz. 921 rozdz. 92109 
2. Gminna Biblioteka Publiczna 365 400,-  dz. 921 rozdz. 92116 
________________________________________________________________ 
 
Razem:     546 000,- 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 



 
            
 Załącznik nr 9                                                        
                                                                  
 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Niebylec                                        
                                                                  z 
dnia  14 lutego 2007r. 
    
 
 
Wykaz dotacji celowych udzielanych z budŜetu Gminy  
 
 
 
Lp.          Wyszczególnienie zadań   i podmiotów                       
  Kwota         Klasyfikacja budŜetowa   
                                     
 zł 
 
1.  Dotacja celowa na  konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
  40 000,-       dz.  921 rozdz. 92120 
     w tym: 

1/ konserwacja ołtarza głównego w Kościele Parafialnym  
   w Bliziance, dotowany podmiot – Parafia Rzymsko-Katolicka 
   w  Bliziance           
 10 000,-      

     2./ wykonanie  elewacji zewnętrznej  Kościoła Parafialnego   w Gwoźnicy 
Górnej,        
         dotowany podmiot -Parafia Rzymsko-Katolicka w  Gwoźnicy Górnej          
 10 000,-    
     3/ konserwacja elementów wyposaŜenia  w Kościele Filialnym  w Lutczy, 
        dotowany podmiot - Parafia 
Rzymsko-Katolicka w  Lutczy                        10 000,-                  
  
     4/ konserwacja ołtarza głównego w Kościele  Parafialnym w Połomi ,              
         dotowany podmiot -Parafia Rzymsko-Katolicka w  Połomi                      
 10 000,-  
 
 
  
2. Dotacja celowa  na realizację zadań bieŜących realizowanych na podstawie    
    porozumień z innymi Gminami,  dotyczące opieki przedszkolnej             
 35 000,-        dz. 801  rozdz. 80104    
3. Dotacja celowa  na  realizację zadań własnych  przez  organizacje  pozarządowe                                                                                        



    w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznym i wolontariacie  w  
dziedzinie                      
    upowszechniania kultury fizycznej i sportu             
 45 400,-       dz. 926 rozdz. 92605 
 w tym: 
 1/ organizacja zawodów, imprez sportowych i sportowo-  rekreacyjnych  
    dla mieszkańców Gminy, 
 2/ przygotowanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy 
    do w.w. imprez sportowych, 
 3/ rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej mieszkańców  Gminy, 
 4/ organizowanie szkolenia dzieci i młodzieŜy z zakresu sportu. 
__________________________________________________________________
______________________________________ 
       
    Razem:                              
120 400,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


