
UCHWAŁA NR XLVIII/399/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2021 r. poz.713[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235 - 
237, art.239, art. 257 - 259, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz.305[2]) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 84 781 546,35 zł, jak w tabeli  
nr 1, w tym: 
1)dochody bieżące – 76 236 382 zł 
2)dochody majątkowe – 8 545 164,35 zł 
        Tabela Nr 1  
       Planowane dochody na 2022 r.  

Lp Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:   w tym:   
       bieżące   majątkowe  

1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 90 147,00       90 147,00                  -      
  01008  Melioracje wodne  90 000,00    90 000,00                   -      

   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze (dzierżawa 
gruntów rolnych)    90 000,00        90 000,00    

                         
-      

  01095  Pozostała działalność     147,00    147,00                  -      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami 

                    
147,00    

                   
147,00    

                         
-      

2. 020   Leśnictwo    5 000,00                  -           5 000,00    
  02095  Pozostała działalność   5 000,00                 -          5 000,00    

   0870 
wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych      5 000,00     5 000,00    

3. 600   Transport i łączność 508 864,00     108 864,00     400 000,00    

  60004  
Lokalny transport 
zbiorowy 108 864,00     108 864,00    

                         -
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   2170 

środki otrzymane z 
państwowych funduszy 
celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek 
sektora finansów 
publicznych (środki z 
Funduszu Rozwoju 
Przewozu Autobusowych o 
charakterze użyteczności 
publicznej(linia Nowa 
Dęba-Buda Stalowska-
Nowa Dęba)   108 864,00       108 864,00     

  60016  
Drogi publiczne 
gminne 400 000,00    

                          
  -       400 000,00    

   6350 

środki otrzymane z 
państwowych funduszy 
celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów 
publicznych (Budowa 
drogi dojazdowej do TSSE 
ul. Śmiśniewicza w Nowej 
Dębie- RFRD)  400 000,00    

                         
   -         400 000,00    

4. 700   
Gospodarka 
mieszkaniowa 5 420 000,  3 760 000,00  1 660 000,00  

  70005  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 2 120 000,00   460 000,00    1 660 000,00  

   0470 

wpływy z opłat za trwały 
zarząd, użytkowanie i 
służebności (reklama, 
trwały zarząd)     30 000,00         30 000,00    

                         
-      

   0550 

wpływy z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości   130 000,00      130 000,00    

                         
-      

   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze   300 000,00        300 000,00    

                         
-      

   0760 

wpływy z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności    10 000,00    

                         
   -           10 000,00    

   0770 

wpłaty z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 1 650 000,00 

                         
   -      1 650 000,00    

  70007  

Gospodarowanie 
mieszkaniowym 
zasobem gminy 3 300 000,00 3 300 000,00  

                         -
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   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze    3 300 000,00    3 300 000,00 

                         
-      

5. 710   Działalność usługowa      25 000,00    25 000,00          -      
  71035  Cmentarze   25 000,00     25 000,00         -      

   0690 
wpływy z różnych opłat 
(opłaty cmentarne)       25 000,00     25 000,00 

                         
-      

6. 750   
Administracja 
publiczna   240 564,00   240 564,00 

                         -
      

  75011  Urzędy wojewódzkie    185 464,00    185 464,00              -      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami (sprawy 
obywatelskie 163.083,-zł, 
obrona narodowa - 
18.089,-zł, ewidencja 
działalności, Krs, wybór 
ławników 4.292,-zł)     185 464,00      185 464,00  

  75045  Kwalifikacja wojskowa     100,00     100,00     

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami          100,00               100,00    

                         
-      

  75095  Pozostała działalność  55 000,00        55 000,00                   -      
   0740 wpływy z dywidendy    55 000,00          55 000,00               -      

7. 751   

Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli i 
ochrony państwa oraz 

sądownictwa     3 789,00        3 789,00    
                         -

      

  75101  

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa     3 789,00         3 789,00    

                         -
      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami     3 789,00            3 789,00    

                         
-      

8. 754   

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa   17 474,00      17 474,00    

                         -
      

  75412  
Ochotnicze straże 

pożarne   15 000,00        15 000,00    
                         -
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   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze    15 000,00          15 000,00    

                         
-      

  75414  Obrona cywilna     2 474,00         2 474,00                  -      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami       2 474,00          2 474,00    

                         
-      

9. 756   

Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 
oraz wydatki związane 
z ich poborem 34411546,00 34 411 546,00 

                         -
      

  75601  

Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych    1 000,00         1 000,00    

                         -
      

   0350 

wpływy z podatku od 
działalności gospodarczej 
osób fizycznych, 
opłacanego w formie karty 
podatkowej       1 000,00           1 000,00    

                         
-      

  75615  

Wpływy z podatku 
rolnego,leśnego,podat
ku od czynności 
cywilnoprawnych od 
osób prawnych i 
innych jednostek 
organizacyjnych 16806900,00 16 806 900,00 

                         -
      

   0310 
wpływy z podatku od 
nieruchomości 16 450 000,00  16 450 000,00  

                         
-      

   0320 wpływy z podatku rolnego       8 900,00           8 900,00    
                         -

      

   0330 wpływy z podatku leśnego   228 000,00       228 000,00    
                         

-      

   0340 
wpływy z podatku od 
środków transportowych     50 000,00          50 000,00    

                         
-      

   0430 wpływy z opłaty targowej     60 000,00       60 000,00                  -      

   0500 

wpływy z podatku od 
czynności cywilno - 
prawnych    10 000,00          10 000,00    

                         
-      

  75616  

Wpływy z podatku 
rolnego, leśnego, 
podatku od spadków i 
darowizn, podatku od 
czynności 
cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat 
lokalnych od osób 
fizycznych 4 039 700,00  4 039 700,00  

                         -
      

   0310 
wpływy z podatku od 
nieruchomości   3 100 000,00  3 100 000,00    

                         
-      

   0320 wpływy z podatku rolnego  350 000,00      350 000,00    
                         

-      
   0330 wpływy z podatku leśnego     4 700,00         4 700,00              -      
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   0340 
wpływy z podatku od 
środków transportowych 100 000,00        100 000,00    

                         
-      

   0360 
wpływy z podatku od 
spadków i darowizn    25 000,00         25 000,00    

                         
-      

   0500 

wpływy z podatku od 
czynności cywilno - 
prawnych   460 000,00        460 000,00    

                         
-      

  75618  

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw  425 000,00   425 000,00    

                         -
      

   0410 
wpływy z opłaty 
skarbowej   70 000,00          70 000,00    

                         
-      

   0480 

wpływy z opłat za 
wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych 325 000,00        325 000,00    

                         
-      

   0490 

wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na 
podstawie odrębnych 
ustaw (wpływy z tytułu 
opłaty za umieszczenie 
urządzeń, opłata 
planistyczna)     30 000,00        30 000,00    

                         
-      

  75621  

Udziały gmin w 
podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa 13138946,00 13 138 946,00 

                         -
      

   0010 

wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych  11 503 521,00 11 503 521,00    

                         
-      

   0020 

wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
prawnych 1 635 425,00    1 635 425,00    

                         
-      

10 758   Różne rozliczenia 15277496,00 15 277 496,00 
                         -

      

  75801  

Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego 12200472,00 12 200 472,00 

                         -
      

   2920 
subwencje ogólne z 
budżetu państwa  12 200 472,00  12 200 472,00 

                         
-      

  75807  

Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla 
gmin 2 617 715,00 2 617 715,00  

                         -
      

   2920 
subwencje ogólne z 
budżetu państwa    2 617 715,00  2 617 715,00    

                         
-      

  75831  

Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 
gmin   459 309,00   459 309,00 

                         -
      

   2920 
subwencje ogólne z 
budżetu państwa   459 309,00     459 309,00    

                         
-      

11 801   Oświata i wychowanie 1 515 212,00 1 515 212,00 
                         -

      

  80101  Szkoły podstawowe      33 800,00      33 800,00 
                         -
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   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze      12 500,00      12 500,00    

                         
-      

   0830 

wpływy z usług (dochody 
z tytułu zwrotu kosztów 
wychowania 
przedszkolnego)      13 000,00    13 000,00    

                         
-      

   0960 

wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej       8 300,00          8 300,00     

  80103  

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych      3 012,00       3 012,00    

                         -
      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin         3 012,00        3 012,00    

                         
-      

  80104  Przedszkola 1 137 618,00 1 137 618,00   
                         -

      

   0660 

wpływy z opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego  100 000,00        100 000,00    

                         
-      

   0830 

wpływy z usług (dochody 
z tytułu zwrotu kosztów 
wychowania 
przedszkolnego-UMiG)     400 000,00       400 000,00  

   0940 

wpływy z rozliczeń 
/zwrotów z lat 
ubiegłych    106 000,00      106 000,00  

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin  531 618,00       531 618,00 

                         
-      

  80106  

Inne formy 
wychowania 
przedszkolnego     46 686,00      46 686,00 

                         -
      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin       46 686,00      46 686,00    

                         
-      

  80148  
Stołówki szkolne i 
przedszkolne   270 000,00    270 000,00 

                         -
      

   0670 

wpływy z opłat za 
korzystanie z wyżywienia 
w jednostkach 
realizujących zadania z 
zakresu wychowania 
przedszkolnego  170 000,00      170 000,00 

                         
-      

   0830 

wpływy z usług (dochody 
z tytułu zwrotu kosztów 
wychowania 
przedszkolnego)   100 000,00    100 000,00    

                         
-      

Id: 00C72303-6167-4DD4-ACC2-4CEE1D5F2DD2. Podpisany Strona 6



  80149  

Realizacja zadań 
wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci 
przedszkolnych, 
oddziałach 
przedszkolnych w 
szkołach 
podstawowych i innych 
formach wychowania 
przedszkolnego   24 096,00     24 096,00    

                         -
      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin      24 096,00     24 096,00    

                         
-      

12 852   Pomoc społeczna 2 359 790,00  2 359 790,00  
                         -

      

  85202  
Domy pomocy 
społecznej    19 400,00       19 400,00 

                         -
      

   0690 

wpływy z różnych opłat 
(wpływ środków z opłat za 
pobyt w domach pomocy 
społecznej)      19 400,00      19 400,00    

                         
-      

  85203  Ośrodki wsparcia 1 056 330,00   1 056 330,00          -      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami  1 056 330,00  1 056 330,00    

                         
-      

  

85213 

 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące z 
zajęciach w centrum 
integracji społecznej   48 600,00       48 600,00    

                         -
      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin    48 600,00          48 600,00    

                         
-      

  85214  

Zasiłki okresowe, 
celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  294 000,00   294 000,00    

                         -
      

   0970 

wpływy z różnych 
dochodów udzielenie 
schronienia dla 
bezdomnych       20 000,00      20 000,00    

                         -
      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin   274 000,00         274 000,00 

                         
-      

  85216  Zasiłki stałe   562 500,00    562 500,00 
                         -

      

   0940 

wpływy z rozliczeń 
/zwrotów z lat 
ubiegłych     2 500,00          2 500,00     
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   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin   560 000,00     560 000,00    

                         
-      

  85219  
Ośrodki pomocy 
społecznej    162 560,00   162 560,00 

                         -
      

   0920 pozostałe odsetki          550,00           550,00                   -      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami      4 700,00           4 700,00    

                         
-      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin  157 310,00        157 310,00    

                         
-      

  85228  

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  216 400,00  216 400,00    

                         -
      

   0830 
wpływy z usług 
(specj.usl.op.)     13 000,00      13 000,00     

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami  203 400,00        203 400,00    

                         
-      

13 855   Rodzina 12100000,00 12 100 000,00 
                         -

      

  85501  
Świadczenia 
wychowawcze 6 232 500,00 6 232 500,00 

                         -
      

   0920 pozostałe odsetki      2 500,00        2 500,00     

   2060 

dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
zlecone gminom 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo-
gminnym), związane z 
realizacją świadczenia 
wychowawczego 
stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu 
dzieci 6 200 000,00      6 200 000,00 

                         
-      

   2910 

wpływy ze zwrotów 
dotacji oraz płatności, w 
tym wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych 
nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości     30 000,00         30 000,00    

                         
-      
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  85502  

Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego oraz 
składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia 
społecznego 5 618 800,00  5 618 800,00  

                         -
      

   0920 pozostałe odsetki         1 300,00        1 300,00                   -      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami  5 512 500,00  5 512 500,00    

                         
-      

   2360 

dochody jednostek 
samorządu terytorialnego 
związane z realizacją 
zadań z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych ustawami 
(wpływy z tytułu 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 
zwróconych przez 
dłużników 
alimentacyjnych)    70 000,00    70 000,00    

                         
-      

   2910 

wpływy ze zwrotów 
dotacji oraz płatności, w 
tym wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych 
nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości      35 000,00      35 000,00    

                         
-      

  85513  

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o 
świadczeniach 
rodzinnych oraz za 
osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla 
opiekunów      71 100,00   71 100,00    

                         -
      

   2010 

dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gminnym) 
ustawami      71 100,00    71 100,00    

                         
-      
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  85516  

System opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 
3 77 600,00      177 600,00    

                         -
      

   0830 

wpływy z usług (dochody 
z tytułu zwrotu kosztów 
wychowania 
przedszkolnego)   120 000,00     120 000,00    

                         
-      

   2030 

dot.cel.otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin      57 600,00    57 600,00    

                         
-      

14 900   

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska 11853109,35  5 750 500,00  6 102 609,35 

  90001  
Gospodarka ściekowa i 
ochrona środowiska 5 552 574,35    10 000,00    5 542 574,35  

   0970 
wpływy z różnych 
dochodów (za przyłącza)    10 000,00          10 000,00     

   6090 

środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-
19 na finansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 
związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-
19    4 765 574,35  4 765 574,35 

   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego (Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach 
Alfredówka wraz z Budą 
Stalowską i tarnowskiej 
Woli oraz rozbudowa i 
przebudowa sieci 
wodociągowej w 
Alfredówce)   777 000,00    

                         
   -        777 000,00    

  90002  Gospodarka odpadami 5 600 000,00  5 600 000,00 
                         -

      

   0490 

wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na 
podstawie odrębnych 
ustaw (wpływy z tytułu 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi)    5 600 000,00    5 600 000,00 

                         
-      

  90005  

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu   30 000,00    30 000,00    

                         -
      

   0970 

wpływy z różnych 
dochodów (ubezpieczenie 
OZE gospodarstwa 
domowe)    23 000,00        23 000,00    

                         
-      
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   2460 

środki otrzymane od 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych (Czyste 
Powietrze)      7 000,00            7 000,00     

  90019  

Wpływy i wydatki 
związane z 
gromadzeniem 
środków z opłat i kar 
za korzystanie ze 
środowiska  110 500,00  110 500,00 

                         -
      

   0690 

wpływy z różnych opłat 
(wpływ środków za 
gospodarcze korzystanie 
ze środowiska i wpływy ze 
składowania odpadów)    110 500,00 110 500,00    

                         
-      

  90095  Pozostała działalność 560 035,00                   -       560 035,00    

   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
(Rozbudowa placów 
zabaw o charakterze 
edukacyjnyno-
ekologicznym w  m. Nowa 
Dęba os. Dęba i 
Alfredówce, oraz 
rekreacyjnym w m. 
Tarnowska Wola, Jadachy 
i Cygany)    171 590,00      171 590,00    

   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
(Przebudowa 
wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. 
Kościuszki 110 w Nowej 
Dębie w ramach projektu 
Rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów Gmin 
Tarnobrzeg, Nowa Dęba, 
Baranów Sandomierski i 
Gorzyce)     300 000,00 

                         
   -         300 000,00    
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   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
(Zagospodarowanie 
skweru przy ul. 1 Maja w 
Nowej Dębie z 
przeznaczeniem na 
rewitalizację fontanny)   88 445,00    

                         
   -           88 445,00    

15 921   

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego   69 801,00      23 000,00    46 801,00    

  92195  Pozostała działalność      69 801,00   23 000,00      46 801,00    

   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze      23 000,00       23 000,00     

   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
(Podniesienie funkcji 
rekreacyjnej Wiejskiego 
Centrum Kultury w 
Chmielowie)     46 801,00         46 801,00    

16 926   Kultura fizyczna  883 754,00  553 000,00      330 754,00  

  92601  Obiekty sportowe   330 754,00 
                          

  -         330 754,00  

   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego (Adaptacja 
pomieszczeń Krytej 
Pływalni na cele 
rekreacyjne)    50 301,00    

                         
   -           50 301,00    
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   6258 

dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i 
b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego (Budowa 
kortów tenisowych na 
terenie krytej pływalni)  280 453,00       280 453,00    

  92604  
Instytucje kultury 
fizycznej  553 000,00    553 000,00 

                         -
      

   0750 

wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze    38 000,00          38 000,00    

                         
-      

   0830 

wpływy z usług (sprzedaż 
wejść na pływalnię 
363.000 zł, nauka 
pływania indywidualna 
65.000 zł, nauka pływania 
szkolna-55.000 zł, opłata 
trenerska sekcja 
pływacka-27.000 zł, 
opłata za aerobik w 
wodzie - 5.000 zł)  515 000,00       515 000,00    

                         
-      

    Razem: 84781546,35 76 236 382,00  8 545 164,35 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 94 171 910,70 zł, jak w tabeli  

nr 2, w tym: 
1)wydatki bieżące w kwocie  - 76 120 084,15 zł 
2)wydatki majątkowe w kwocie – 18 051 826,55 zł 
      Tabela Nr 2  

Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:  K w o t a  
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo     125 797,00    
  01008  Melioracje wodne       81 450,00    
    Wydatki bieżące        32 600,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       32 600,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      5 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne         500,00    

   4170 
wynagrodzenia bezosobowe (w tym: Fun.soł. 
Alfredówka-3.500,-zlecenie wykoszenia trawy)      5 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       27 100,00    

   4210 
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 
Fun.soł.Rozalin - 500,-zł zakup paliwa)        5 000,00    

   4270 zakup usług remontowych      1 000,00    

   4300 

zakup usług pozostałych ( w tym: śr.oś.Poręby 
Dębskie-4.000,-zł-odmulenie i poprawa rowu 
melioracyjnego na odcinku od ul.Podleśnej do 
przepompowni)    5 000,00    
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   4390 
zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii        1 000,00    

   4430 różne opłaty i składki      15 000,00    
   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        100,00    
    Wydatki majątkowe     48 850,00    
    z tego  
    2) inwestycje i zakupy inwestycyjne     48 850,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Regulacja rowu na działce  nr ewid. 4135 Chmielów)      20 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba 
w Alfredówce-Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu 
powyżej 3,5 T w tym: Fun. soł. Alfredówka - 20.000,-
zł)      20 000,00    

   6060 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: 
zakup traktorka-kosiarki dla soł.Rozalin)          8 850,00    

  01009  Spółki wodne       15 000,00    
    Wydatki bieżące      15 000,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące      15 000,00    

   2830 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w 
Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów )      15 000,00    

  01030  Izby rolnicze     7 200,00    
    Wydatki bieżące       7 200,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące          7 200,00    

   2850 
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego   7 200,00    

  01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych     22 000,00    
    Wydatki bieżące      22 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     22 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           2 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe       2 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      20 000,00    
   4270 zakup usług remontowych     20 000,00    
  01095  Pozostała działalność       147,00    
    Wydatki bieżące     147,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      147,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      147,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)      147,00    

2. 020   Leśnictwo   32 100,00    
  02095  Pozostała działalność       32 100,00    
    Wydatki bieżące     32 100,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      32 100,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     20 100,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       2 000,00    

   4120 
składaka na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy       100,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe     18 000,00    
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    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      12 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       2 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych      10 000,00    

3. 400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną , gaz i wodę   200 000,00    
  40002  Dostarczanie wody    200 000,00    
    Wydatki majątkowe     200 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     200 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)      200 000,00    

4. 600   Transport i łączność   4 700 478,30    
  60004  Lokalny transport zbiorowy   143 864,00    
    Wydatki bieżące    143 864,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     143 864,00    
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    143 864,00    

   4300 
zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda 
Stalowska-Nowa Dęba)     143 864,00    

  60014  Drogi publiczne powiatowe     427 500,00    
    Wydatki majątkowe      427 500,00    
    z tego  
    1) dotacja na zadania inwestycyjne     427 500,00    

   6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1127R ul.Szypowskiego w Nowej 
Dębie)    137 500,00    

   6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)     50 000,00    

   6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-
Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Chmielów ( ul. Górka))    150 000,00    

   6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 
9 w m.Alfredówka)    40 000,00    

   6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi 
powiatowej ul. Mickiewicza w Nowej Dębie)        50 000,00    

  60016  Drogi publiczne gminne   3 379 614,30    
    Wydatki bieżące   843 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    843 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      73 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      8 000,00    
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   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      5 000,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe    60 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    770 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       20 000,00    

   4270 

zakup usług remontowych (w tym: 1. Fun.soł. 
Alfredówka-3.000,-zł zakup kamienia na remont dróg 
sołeckich, 2. Fun.soł. Chmielów - 15.000,-zł-wykonanie 
odcinka drogi z kruszywa na ul. Weneckiej oraz na 
odcinku od mostku na rz. Mokrzyszówka do dz. 4142 , 
8.850,-zł wykonanie drogi z kruszywa na ul. Polnej od 
końca asfaltu do końca dz. 1368 ,3. Fun.soł.Jadachy- 
34.114,30 zł remont dróg w sołectwie Jadachy, 4.900,-
zł remont dróg w sołectwie Jadachy )     240 000,00    

   4300 zakup usług pozostałych       495 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego       15 000,00    

    Wydatki majątkowe  2 536 614,30    
    z tego   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   2 536 614,30    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa dróg gminnych: ul. Drozdowska - 240 
000; ul. Działowa - 80.000 droga od linii 25 PKP do 
DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 100 
000; droga ul. Kolejowa- Zarzecze - 80 000; ul. 
Kanałowa od ul. Sikorskiego - 20 000)    520 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 
dróg w TSSE w Chmielowie)    100 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa drogi gminnej 100346R ulica Ogrodowa w 
Nowej Dębie wkm 0+000,0 do 0+773,4)    750 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Odwodnienie ul. Strefowej w Chmielowie)     100 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
parkingu przy ul.A. Krzywoń)     10 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)    150 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
parkingu ul.Tetmajera)     200 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Wykonanie dokumentacji technicznej budowy 
chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej 
długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 
28.614,30 zł)    28 614,30    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała 
Uliczka w tym: Fun. soł. Cygany - 43.614,30 zł)     100 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. 
Chmielów-PT)    30 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)     500 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont 
rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R 
"Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym: 20.614,30 zł 
F.Soł.Tarnowska Wola )     25 000,00    
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   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy 
"Szkolnej" w Tarnowskiej Woli w tym: Fun.soł. 
Tarnowska Wola 23.000,-zł)      23 000,00    

  60017  Drogi wewnętrzne      450 000,00    
    Wydatki majątkowe      450 000,00    
    z tego   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    450 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont 
ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)      350 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
parkingu przy ul. Leśnej)     100 000,00    

  60020  Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   250 000,00    
    Wydatki bieżące    250 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     250 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      30 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      3 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy       1 000,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe      26 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      220 000,00    
   4260 zakup energii       25 000,00    
   4270 zakup usług remontowych       2 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych     13 000,00    
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       7 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe    167 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego      6 000,00    

  60095  Pozostała działalność     49 500,00    
    Wydatki bieżące     49 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     46 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      37 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     20 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne       5 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne         7 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy       2 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający         3 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         9 500,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      2 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych       500,00    
   4300 zakup usług pozostałych      2 000,00    
   4440 odpisy na ZFŚSocj.       5 000,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       3 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     3 000,00    

5. 630   Turystyka      2 000,00    
  63095  Pozostała działalność        2 000,00    
    Wydatki bieżące       2 000,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące       2 000,00    
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   2360 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie 
turystyki)      2 000,00    

6. 700   Gospodarka mieszkaniowa   3 825 000,00    
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami    405 500,00    
    Wydatki bieżące   295 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     291 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     2 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe      2 000,00    
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      289 500,00    
   4260 zakup energii     150 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych     120 000,00    

   4390 
zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii       3 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe         2 000,00    

   4430 różne opłaty i składki      1 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego        8 500,00    

   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        5 000,00    
    Wydatki majątkowe   110 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne      110 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup 
gruntów i nieruchomości-, Spacerowa 1490,- wykup 
gruntów PSS - 85.000,- Różana-Lipowa -20.000)     110 000,00    

    2) dotacje na zadania bieżące       4 000,00    

   2310 

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla 
Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja )        4 000,00    

  70007  
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy 3 419 500,00    

    Wydatki bieżące 3 419 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    3 419 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       500,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe       500,00    
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    3 419 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia    50 000,00    
   4260 zakup energii   1 730 000,00    
   4270 zakup usług remontowych    100 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych     625 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe     890 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego     24 000,00    

7. 710   Działalność usługowa     258 000,00    
  71004  Plany zagospodarowania przestrzennego    163 000,00    
    Wydatki bieżące     163 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     163 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    11 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       1 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe     10 000,00    
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    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     152 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych      150 000,00    

   4390 
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii         1 000,00    

   4430 różne opłaty i składki        1 000,00    
  71035  Cmentarze     95 000,00    
    Wydatki bieżące     95 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      95 000,00    
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     95 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych       95 000,00    

8. 750   Administracja publiczna   7 676 810,00    
  75011  Urzędy wojewódzkie    639 220,00    
    Wydatki bieżące   639 220,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    638 220,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:   613 000,00    

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)   160 044,00    

    
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.wł.b.gm.)   452 956,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)  115 044,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)   374 956,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)    22 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm.)      8 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)      14 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)     60 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy(zad.zlec.)       2 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy(zad. wł.b.gm.)     10 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.zlec.)     7 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     25 220,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)     6 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych( zad.zlec.)        500,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)        4 000,00    

   4360 
opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych(zad.zlec.)       300,00    

   4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)     200,00    
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)      800,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.zlec.)      11 920,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.zlec)       1 500,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       1 000,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.zlec.)         1 000,00    

  75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    154 500,00    
    Wydatki bieżące      154 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       44 500,00    
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       44 500,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      10 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych        25 000,00    
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        2 500,00    
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   4390 
zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii         5 000,00    

   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        2 000,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     110 000,00    

   3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)      110 000,00    

  75023  
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 5 959 750,00    

    Wydatki bieżące   5 769 750,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych   5 754 750,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 965 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     3 950 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne    260 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne     650 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy    80 000,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe     5 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający    20 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    789 750,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      88 000,00    
   4220 zakup środków żywności     2 000,00    
   4260 zakup energii    110 000,00    
   4270 zakup usług remontowych    10 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych     5 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych       275 000,00    
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    20 000,00    

   4390 
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii     4 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe   17 000,00    

   4410 podróże służbowe krajowe    8 000,00    
   4420 podróże służbowe zagraniczne     1 000,00    
   4430 różne opłaty i składki       20 000,00    
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     120 750,00    
   4480 podatek od nieruchomości     18 000,00    

   4500 
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego       12 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego     24 000,00    

   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      40 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej       15 000,00    

    Wydatki majątkowe    190 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     190 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Adaptacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny)      70 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa klatki schodowej UMIG)   120 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       15 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      15 000,00    
  75045  Kwalifikacja wojskowa      100,00    
    Wydatki bieżące      100,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych         100,00    
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    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
                 

100,00    
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)       100,00    
  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego        23 800,00    
    Wydatki bieżące       23 800,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    21 800,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       300,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne        100,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

                 
100,00    

   4170 wynagrodzenie bezosobowe       100,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       21 500,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      10 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych       10 000,00    
   4430 różne opłaty i składki       1 500,00    
    2) dotacje na zadania bieżące     2 000,00    

   2360 

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 
(zadania własne gminy w zakresie promocji i 
organizacji wolontariatu)    2 000,00    

  75085  
Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego    724 000,00    

    Wydatki bieżące    724 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     723 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     632 500,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     483 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne       39 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne        88 500,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      13 000,00    

   4170 wynagrodzenie bezosobowe         1 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający     8 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     91 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      12 000,00    
   4260 zakup energii     14 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych       500,00    
   4300 zakup usług pozostałych      25 000,00    
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      4 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe    14 000,00    

   4410 podróże krajowe służbowe      1 000,00    
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    14 000,00    
   4480 podatek od nieruchomości     1 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego       2 500,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej    3 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       500,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      500,00    
  75095  Pozostała działalność   175 440,00    
    Wydatki bieżące     175 440,00    
    z tego  
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    1) wydatki jednostek budżetowych      92 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      56 000,00    
   4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne      55 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe        1 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      36 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      1 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych       10 000,00    

   4430 
różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, 
których członkami jest Gmina Nowa Dęba)     15 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego     10 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych    83 440,00    

   3030 
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów 
i przewodniczących osiedli)       83 440,00    

9. 751   

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz 

sądownictwa     3 789,00    

  75101  
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa     3 789,00    

    Wydatki bieżące     3 789,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     3 789,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       3 739,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)   3 100,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)        559,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.zlec.)       80,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        50,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)        50,00    

10. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa    482 574,00    
  75404  Komendy wojewódzkie Policji    10 000,00    
    Wydatki bieżące      10 000,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące      10 000,00    
   2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy      10 000,00    
  75412  Ochotnicze straże pożarne     457 000,00    
    Wydatki bieżące    387 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     365 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        97 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       1 000,00    

   4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       500,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe       96 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    267 500,00    

   4210 

zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: 1. Fun.soł. 
Jadachy-3.000-zakup wyposażenia do remizy OSP, 2. 
śr.oś.Poręby Dębskie - 9.000,-zł-w tym: 5.000 zł zakup 
ogrodzenia panelowego dla OSP Poręby Dębskie,4.000 
zł  zakup munduru bojowego dla OSP Por.Dębskie )    64 000,00    

   4260 zakup energii     75 000,00    
   4270 zakup usług remontowych       40 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych       6 500,00    
   4300 zakup usług pozostałych      40 000,00    
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   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        1 500,00    
   4410 podróże krajowe służbowe     500,00    
   4430 różne opłaty i składki     35 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego     5 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      20 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      20 000,00    
    3) dotacje na zadania bieżące       2 000,00    

   2820 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom      2 000,00    

    Wydatki majątkowe       70 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     70 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy 
OSP Jadachy)      10 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym 
Fun.sołecki Rozalin  30.000,- zł)    60 000,00    

  75414  Obrona cywilna       8 474,00    
    Wydatki bieżące        8 474,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      8 474,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       2 750,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)       1 900,00    

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)        320,00    

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 
(zad.zlec.)          30,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe         500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       5 724,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       1 000,00    
   4260 zakup energii       1 500,00    
   4270 zakup usług remontowych      2 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)       224,00    
   4300 zakup usług pozostałych      1 000,00    
  75421  Zarządzanie kryzysowe       7 100,00    
    Wydatki bieżące       7 100,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       7 100,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       100,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe      100,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      7 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       5 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych        2 000,00    

11. 757   Obsługa długu publicznego      759 173,00    

  75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego       450 000,00    

    Wydatki bieżące   450 000,00    
    z tego  
    1) obsługa długu publicznego       450 000,00    

   8110 

odsetki od samorządowych papierów wartościowych 
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego kredytów i pożyczek      450 000,00    

  75704  

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego   309 173,00    
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    Wydatki bieżące    309 173,00    
    z tego  
    1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji     309 173,00    
   8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji     309 173,00    

12. 758   Różne rozliczenia   1 442 000,00    
  75814  Różne rozliczenia finansowe  1 020 000,00    
    Wydatki bieżące    20 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     20 000,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     20 000,00    
   4530 podatek od towarów i usług (VAT)      20 000,00    
    Wydatki majątkowe   1 000 000,00    
    z tego  
    1) wkłady spółek prawa handlowego   1 000 000,00    

   6010 

wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 
funduszy statutowych banków państwowych i innych 
instytucji finansowych (podniesienie kapitału 
zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 2000 udz 
x 500zł )   1 000 000,00    

  75818  Rezerwy ogólne i celowe     422 000,00    
    Wydatki bieżące     422 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    422 000,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    422 000,00    
   4810 rezerwy (ogólna)   110 000,00    

   4810 
rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzysowego)    212 000,00    

   4810 
rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach 
oświatowych)     100 000,00    

13. 801   Oświata i wychowanie  27 956 242,70 
  80101  Szkoły podstawowe    15 760 042,70 
    Wydatki bieżące    14 545 042,70 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    14 385 742,70 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    12 654 900,00 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       1 583 000,00 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne          134 000,00 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       1 823 000,00 

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy          255 200,00 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe               4 000,00 

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający          115 100,00 

   4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli       8 023 600,00 
   4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli          717 000,00 

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       1 730 842,70 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia          104 500,00 
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           112 792,70 
   4260 zakup energii          748 100,00 
   4270 zakup usług remontowych             43 500,00 
   4280 zakup usług zdrowotnych            11 000,00 
   4300 zakup usług pozostałych           121 000,00 
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               9 400,00 
   4410 podróże krajowe służbowe               3 200,00 
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   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          489 000,00 

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego            84 350,00 

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej               4 000,00 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych          159 300,00 
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          159 300,00 
    Wydatki majątkowe     1 215 000,00 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne       1 215 000,00 

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie)            15 000,00  

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Tarnowskiej Woli-FRIL)       1 200 000,00 

  80103  
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych   304 700,00    

    Wydatki bieżące    304 700,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    291 300,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    262 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      39 600,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy       5 800,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający       4 100,00    

   4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli    198 000,00    
   4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli     14 500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      29 300,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      4 100,00    
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      3 600,00    
   4270 zakup usług remontowych        100,00    

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w 
oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w 
innej gminie-UMIG)     10 000,00    

   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       11 500,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       13 400,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     13 400,00    
  80104  Przedszkola     7 424 800,00    
    Wydatki bieżące   7 354 800,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    4 346 800,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     3 458 500,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   860 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne      62 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne    490 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy     62 000,00    

   4170 wynagrodzenie bezosobowe     5 500,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający      27 000,00    

   4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli    1 805 000,00    
   4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli    146 500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    888 300,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia     78 000,00    
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   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     31 000,00    
   4260 zakup energii     130 000,00    
   4270 zakup usług remontowych     50 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych      2 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych     60 000,00    

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej 
gminie - UMiG)    400 000,00    

   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      2 400,00    
   4410 podróże służbowe krajowe        500,00    
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    117 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego      16 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej            1 400,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       8 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       8 000,00    
    3) dotacje na zadania bieżące    3 000 000,00    

   2540 

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne 
"Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w 
Alfredówce, "Mali Odkrywcy"w Chmielowie)   3 000 000,00    

    Wydatki majątkowe      70 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne       70 000,00    

   6060 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa windy w Przedszkolu Nr -1 i Przedszkolu 
Nr 5 w Nowej Dębie)     70 000,00    

  80106  Inne formy wychowania przedszkolnego     432 200,00    
    Wydatki bieżące     432 200,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    422 200,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     402 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     105 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne       6 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      60 500,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      7 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający       5 000,00    

   4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli       205 000,00    
   4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli      13 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      20 200,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia     1 100,00    
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      1 100,00    
   4270 zakup usług remontowych       1 000,00    

   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      17 000,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      10 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       10 000,00    
  80113  Dowożenie uczniów do szkół      400 000,00    
    Wydatki bieżące      400 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     400 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     50 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne        9 000,00    
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   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      1 000,00    

   4170 wynagrodzenie bezosobowe      40 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    350 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych    350 000,00    
  80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    102 400,00    
    Wydatki bieżące   102 400,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    102 400,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     102 400,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej    102 400,00    

  80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   1 057 000,00    
    Wydatki bieżące   1 057 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych   1 055 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    730 500,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      560 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne      44 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne     101 500,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      15 500,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający      9 500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      325 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia     30 000,00    
   4220 zakup środków żywności       270 000,00    
   4270 zakup usług remontowych         500,00    
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       24 500,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych        1 500,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        1 500,00    

  80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci przedszkolnych, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego     393 800,00    

    Wydatki bieżące    393 800,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      386 800,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    362 800,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      52 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy       8 300,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający       6 000,00    

   4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli     264 000,00    
   4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli        32 500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      24 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       3 000,00    
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       6 500,00    
   4440 odpis na ZFŚSocj.      14 500,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       7 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        7 000,00    

  80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   1 779 800,00    
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    Wydatki bieżące   1 779 800,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych   1 759 300,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   1 669 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      233 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      37 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający      20 500,00    

   4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli    1 277 000,00    
   4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli     102 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       89 800,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia     3 800,00    
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      4 000,00    
   4440 odpis na ZFŚSocj.     82 000,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      20 500,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      20 500,00    
  80195  Pozostała działalność      301 500,00    
    Wydatki bieżące      301 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      262 000,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  262 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)        2 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (w tym:SKS, pozostałe)      21 000,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(nauczycieli emerytów i rencistów)    239 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      39 500,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      39 500,00    

14. 851   Ochrona zdrowia   381 753,45    
  85153  Zwalczanie narkomanii    13 500,00    
    Wydatki bieżące     13 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      13 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       2 500,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe      2 500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    11 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia    3 500,00    
   4300 zakup usług pozostałych       7 000,00    
   4410 podróże krajowe służbowe       500,00    
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi     367 353,45    
    Wydatki bieżące    367 353,45    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    305 353,45    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      55 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       1 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

                 
500,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe    53 500,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     250 353,45    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      30 500,00    
   4220 zakup środków żywności           500,00    
   4300 zakup usług pozostałych     212 853,45    
   4410 podróże służbowe krajowe       1 500,00    
   4430 różne opłaty i składki       2 000,00    
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   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej       3 000,00    

    2) dotacje na zadania bieżące       62 000,00    

   2360 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia)          62 000,00    

  85195  Pozostała działalność        900,00    
    Wydatki bieżące          900,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       600,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       400,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       100,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne        100,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy         100,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający 

                 
100,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
                 

200,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia        200,00    
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych         300,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        300,00    

15. 852   Pomoc społeczna     6 772 825,00 
  85202  Domy pomocy społecznej   1 000 000,00 
    Wydatki bieżące   1 000 000,00 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych   1 000 000,00 

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych    1 000 000,00 

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej   1 000 000,00 

  85203  Ośrodki wsparcia    1 056 330,00 
    Wydatki bieżące  1 056 330,00 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych   1 054 330,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     867 501,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)     668 998,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)       51 682,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)   124 156,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.zlec.)     17 665,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający     5 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      186 829,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia  (zad.zlec.)     24 975,00    
   4220 zakup środków żywności  (zad.zlec.)     17 030,00    

   4230 
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych (zad.zlec.)      1 000,00    

   4260 zakup energii  (zad.zlec.)     27 800,00    
   4270 zakup usług remontowych   (zad.zlec.)       3 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych  (zad.zlec.)      1 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych  (zad.zlec.)     85 099,00    

   4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
(zad.zlec.)     2 200,00    
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   4410 podróże krajowe służbowe  (zad.zlec.)         500,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
(zad.zlec.)    19 125,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.zlec.)      3 100,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.zlec.)      2 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     2 000,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.zlec.)      2 000,00    

  85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie     2 500,00    

    Wydatki bieżące     2 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     2 500,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    2 500,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)      500,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)     1 500,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)       500,00    

  85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej,niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące z 
zajęciach w centrum integracji społecznej    48 600,00    

    Wydatki bieżące    48 600,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      48 600,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     48 600,00    

   4130 
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
MGOPS-zad.włas.b.pań.)     48 600,00    

  85214  

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe    574 000,00    

    Wydatki bieżące      574 000,00    
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych    574 000,00    
   3110 świadczenia społeczne 574 000,00   
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)     300 000,00    
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)      274 000,00    
  85215  Dodatki mieszkaniowe    270 000,00    
    Wydatki bieżące   270 000,00    
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych     270 000,00    
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)   270 000,00    
  85216  Zasiłki stałe    562 500,00    
    Wydatki bieżące     562 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       2 500,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.włas.b.gm.)      2 500,00    

   2910 

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)       2 500,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     560 000,00    
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)     560 000,00    
  85219  Ośrodki pomocy społecznej  1 919 710,00    
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    Wydatki bieżące   1 839 710,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych   1 826 510,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:   1 592 560,00    

    
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.pań.)   157 310,00    

    
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.)    1 435 250,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   1 249 710,00    

   4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.gm.)    1 102 400,00    

   4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.pań.)     147 310,00    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     91 250,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)      81 250,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)      10 000,00    

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)    197 700,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)   27 800,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)     16 100,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.wł.b.gm.)     10 000,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zwłas.b.gm.)      233 950,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)     33 000,00    
   4260 zakup energii (zad.włas.b.gm.)      25 000,00    
   4270 zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)       6 500,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)         2 500,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)        94 000,00    

   4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
(zad.włas.b.gm.)       6 000,00    

   4410 podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)      2 000,00    
   4430 różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)       3 600,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.)      33 550,00    

   4480 podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)      6 850,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.)     15 950,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)     5 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     13 200,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.)       8 500,00    

   3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)       4 700,00    
    Wydatki majątkowe       80 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne       80 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS)       80 000,00    

  85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze     884 550,00    

    Wydatki bieżące    884 550,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     875 150,00    

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:     815 100,00    
     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)      189 800,00    
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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.)    625 300,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      586 600,00    

   4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.gm.)    476 000,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)      110 600    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        48 150,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)       38 850,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)       9 300,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       114 250,00    

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)     91 950,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)       22 300,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy  oraz Fudusz 
Solidarnościowy     16 200,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)     12 500,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 
(zad.zlec.)       3 700,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym:      45 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)      2 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)     43 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający w tym:      4 900,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.wł.b.gm.)         4 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.zlec.)        900,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  w tym:     60 050,00    

    
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
(zad.zlec.)    11 600,00    

    
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
(zad.włas.b.gm.)    48 450,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:      11 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)        8 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)     3 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych      2 350,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)       1 750,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)      600,00    
   4300 zakup usług pozostałych w tym:     20 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)      2 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)     18 000,00    
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)        1 200,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w tym:      24 000,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.zlec.)      6 000,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.)     18 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)       1 500,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     9 400,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
w tym:      9 400,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.zlec.)        2 000,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.)     7 400,00    
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  85230  Pomoc w zakresie dożywiania     150 080,00    
    Wydatki bieżące      150 080,00    
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych     150 080,00    
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)        150 080,00    
  85295  Pozostała działalność      304 555,00    
    Wydatki bieżące    304 555,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      296 055,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      212 595,00    

    
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.wł.b.gm.-MGOPS)      69 101,75    

    
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.wł.b.p.)     12 500,00    

    
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (świetlica 
k.kwalifowane  b.UE -MGOPS)     118 596,75    

    
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (świetlica 
k.kwalifowane  b.gm -MGOPS)       12 396,50    

   4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.-
MGOPS-38550, świetlica -10.460,-zł)     49 010,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p.)        10 400,00    

   4017 
wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.kwlifikowane 
b.UE świetlica MGOPS)        44 377,72    

   4019 
wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica 
śr.kwalifikowane b.gm-MGOPS)       10 330,00    

   4040 
dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b. gm.-
MGOPS)     3 500,00    

   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-
MGOPS-7.450,-zł, świetlica 1.835,48 zł)       9 285,48    

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.p.)         1 850,00    

   4117 
składki na ubezpieczenia społeczne (śr.kwalifikowane 
b.UE świetlica MGOPS)     17 284,69    

   4119 
składki na ubezpieczenia społeczne (świetlica 
śr.kwalifikowane b.gm-MGOPS)      1 812,62    

   4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.-MGOPS-1500,-zł, 
świetlica 256,27)      1 756,27    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.wł.b.p.) 

                 
250,00    

   4127 

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (śr.kwalifikowane b.UE świetlica 
MGOPS)       2 423,14    

   4129 

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (świetlica śr.kwalifikowane b.gm-
MGOPS)       253,88    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.gm.-MGOPS)      5 000,00    

   4177 
wynagrodzenia bezosobowe (śr.kwalifikowane b.UE 
świetlica MGOPS)       54 511,20    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.wł.b.gm.-MGOPS)         550,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   83 460,00    

    
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( 
zad.wł.b.gm. MGOPS)    36 450,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.wł.b.p.)     11 500,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(śr.kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)     33 600,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(śr.kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)        1 910,00    
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   4210 
zakup materiałów i wyposażenia  (zad.wł.b.gm.-
MGOPS)       3 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia  (zad.wł.b.p.)       4 500,00    

   4217 
zakup materiałów i wyposażenia  (śr.kwalifikowane 
b.UE świetlica MGOPS)       2 400,00    

   4220 zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.-MGOPS)       2 000,00    

   4227 
zakup środków żywności (śr.kwalifikowane b.UE 
świetlica MGOPS)      25 200,00    

   4220 zakup środków żywności (zad.wł.b.p)        2 500,00    
   4260 zakup energii (zad.wł.b.gm.-MGOPS)       6 500,00    
   4270 zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)        1 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)           450,00    

   4289 
zakup usług zdrowotnych (śr.kwalifikowane b.gm 
świetlica MGOPS)          250,00    

   4300 zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)      7 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.wł.b.p.)       4 500,00    

   4307 
zakup usług pozostałych (śr.kwalifikowane b.UE 
świetlica MGOPS)       6 000,00    

   4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
(zad.wł.b.gm.-MGOPS)        1 800,00    

   4369 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
(śr.kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)        810,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.gm.-MGOPS)    12 000,00    

   4440 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.wł.b.gm.-MGOPS)       1 700,00    

   4449 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(śr.kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)        850,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej ( zad.wł.b.gm.-MGOPS)        1 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych         500,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     500,00    
    3) dotacje na zadania bieżące      8 000,00    

   2360 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie 
pomocy społecznej)       8 000,00    

16. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza       18 000,00    
  85415  Pomoc materialna dla uczniów     18 000,00    
    Wydatki bieżące     18 000,00    
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych      18 000,00    

   3240 
stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia 
socjalne)     18 000,00    

17. 855   Rodzina  13 285 300,00 
  85501  Świadczenia wychowawcze 6 321 600,00 
    Wydatki bieżące  6 321 600,00 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    141 860,00    
    wydatki jednostek budżetowych ( zad.zlec.)      20 460,00    
    wydatki jednostek budżetowych ( zad.wł.)     121 400,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane         99 560,00    

   4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)       20 460,00    
   4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.wł.)      50 000,00    

Id: 00C72303-6167-4DD4-ACC2-4CEE1D5F2DD2. Podpisany Strona 34



   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.)         7 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł)        18 000,00    

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 
(zad.wł)        2 600,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (za.wł.)         1 500,00    

    
b)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych     42 300,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zlec.)       9 800,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zwłas.b.gm.)       32 500,00    

   2910 

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)     30 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.)       1 800,00    
   4260 zakup energii (zad.wł.)       1 100,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.wł.)          100,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.wł.)        3 000,00    
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)          50,00    

   4440 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych(zad.wł)        3 250,00    

   4560 

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)      2 500,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.wł.)        500,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     6 179 740,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.wł.b.gm.)        200,00    

   3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)   6 179 540,00    

  85502  

Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego     5 706 300,00  

    Wydatki bieżące    5 706 300,00 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych          620 875,00 

    
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 
tym:        560 967,00 

     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)          409 667,00 

    
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.)    151 300,00    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:      230 000,00    

   4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)     100 000,00    

   4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.gm.)     130 000,00    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:       14 500,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)     7 000,00    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)        7 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym:    309 667,00    

   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-
zad.zlec.)    270 000,00    
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   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-
zad.zlec.)    29 667,00    

   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-
włas.b.gm.)      10 000,00    

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy w tym:       5 000,00    

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 
(zad.zlec.)     2 000,00    

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 
(zad.włas.b.gm.)      3 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający w tym:      1 800,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.zlec.)      1 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.wł.b.gm.)         800,00    

    
b)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych w tym:    59 908,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zlec.)      17 408,00    

    
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.włas.b.gm.)    42 500,00    

   2910 

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)      35 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:       3 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)       2 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)        1 000,00    
   4260 zakup energii (zad.zlec.)        1 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)       250,00    
   4300 zakup usług pozostałych w tym:   10 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)      5 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)      5 000,00    
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)     200,00    

   4440 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.zlec.)     4 958,00    

   4560 

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)    1 500,00    

   4610 
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
(zad.zlec.)      1 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.zlec.)      3 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób  w tym:   5 085 425,00    
    świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)    5 085 425,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.zlec.)       200,00    

   3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)    5 085 225,00    
  85504  Wspieranie rodziny   239 400,00    
    Wydatki bieżące    239 400,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     237 300,00    

    
 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.)     211 350,00    

   4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.gm.)   161 000,00    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)     13 050,00    

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)     30 400,00    
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   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)       4 300,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający (zad.wł.b.gm.)      2 600,00    

    
 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych (zad.włas.b.gm.)      25 950,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)        5 700,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)       750,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)    11 000,00    
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)      1 000,00    

   4440 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.)     5 500,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)      2 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     2 100,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
(zad.włas.b.gm.)     2 100,00    

  85508  Rodziny zastępcze    130 000,00    
    Wydatki bieżące     130 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     130 000,00    

    
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych         130 000,00    

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie 
zastępczej)    130 000,00    

  85510  
Działalność placówek opiekuńczo - 
wychowawczych    110 000,00    

    Wydatki bieżące    110 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     110 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych        110 000,00    

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.)      110 000,00    

  85513  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   71 100,00    

    Wydatki bieżące      71 100,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     71 100,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     71 100,00    

   4130 
składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
UMiG-zad.zlec.)      71 100,00    

  85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3     706 900,00    
    Wydatki bieżące    706 900,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      656 100,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     553 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      430 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne      35 500,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      70 000,00    

   4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        11 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe         1 500,00    
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   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający        5 000,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       103 100,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia       8 000,00    
   4220 zakup środków żywności      40 000,00    
   4260 zakup energii       25 000,00    
   4270 zakup usług remontowych           1 500,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych        1 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych       5 000,00    
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych         1 300,00    
   4410 podróże służbowe krajowe         200,00    
   4440 odpis na ZFŚSocj.    17 500,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego        3 200,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej         400,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych     50 800,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        800,00    
   3110 świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)    50 000,00    

18. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  18 932 160,25  
  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska  9 660 925,65 
    Wydatki bieżące       911 500,00 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych      3 500,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych         3 500,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego       3 500,00    

    2) dotacja na zadania bieżące     908 000,00    

   2630 

dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 
1 m sześciennego ścieków  wg kalkulacji:  400.000 m 
sześciennych* 2,27 )    908 000,00    

    Wydatki majątkowe  8 749 425,65    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   8 744 425,65    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Uzbrojenie terenow przy ul.Kwiatkowskiego  poprzez 
wykonanie kanalizacji i wodociągów)   500 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba)     200 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa 
Dęba-Polski Ład)  5 118 425,65    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa 
Dęba-RFIL)  2 800 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków 
sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)    121 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli )      5 000,00    
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    2) dotacja na zadania inwestycyjne        5 000,00    

   6230 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i 
Tarnowskiej Woli)       5 000,00    

  90002  Gospodarka odpadami   5 600 000,00    
    Wydatki bieżące   5 600 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    2 822 800,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      206 500,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     155 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne      11 000,00    
   4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne        6 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       28 000,00    

   4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy      4 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe     500,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający      2 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    2 616 300,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       5 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych         500,00    
   4300 zakup usług pozostałych     2 600 000,00    
   4410 podróże służbowe krajowe      100,00    
   4430 różne opłaty  i składki        100,00    
   4440 odpis na ZFŚSocj.       6 100,00    
   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         3 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej      1 500,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych        200,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       200,00    
    2) dotacje na zadania bieżące   2 777 000,00    

   2310 

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla 
Miasta Stalowa Wola  na pokrycie kosztów przyjęcia i 
zagospodarowania odpadów, w tym składowania) 
zgodnie z zawartym porozumieniem)    2 777 000,00    

  90003  Oczyszczanie miast i wsi    360 000,00    
    Wydatki bieżące   360 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     360 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych      360 000,00    

   4300 zakup usług pozostałych     360 000,00    
  90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     402 000,00    
    Wydatki bieżące   402 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     402 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       402 000,00    
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   4210 

zakup materiałów i wyposażenia ( 2.000,-zł zakup 
krzewów i renowacja zieleni w centrum wsi przy WCK 
w Cyganach)     2 000,00    

   4300 zakup usług pozostałych     400 000,00    
  90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     30 000,00    
    Wydatki bieżące    30 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     30 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       1 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe          1 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      29 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       4 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych       2 000,00    
   4430 różne opłaty i składki      23 000,00    
  90013  Schroniska dla zwierząt    101 000,00    
    Wydatki bieżące    51 000,00    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych    51 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     20 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe      20 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      31 000,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia       500,00    
   4220 zakup środków żywności       1 500,00    
   4300 zakup usług pozostałych     29 000,00    
    Wydatki majątkowe      50 000,00    
    z tego   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     50 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
przytuliska)     50 000,00    

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   1 307 228,60    
    Wydatki bieżące    993 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    993 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       993 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia      10 000,00    
   4260 zakup energii     793 000,00    
   4270 zakup usług remontowych     190 000,00    
    Wydatki majątkowe    314 228,60    
    z tego   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne       314 228,60    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Dobudowa oświetlenia ul. Pod Wieżą)               40 000,00    
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   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje 
oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,w tym: 
1. ś.os. Dęba-43.614,30-ul. Zybury, 2. śr.oś. Poręby 
Dębskie- 23.614,30-ul. Borowa; 3.dobudowa 
oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III - 30 
000;  4.wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. 
Poręby Dębskie- 7 000, 5. Miedziana- 30.000 ,6. 
Kanałowa -30.000 ,7. Siarkowa Chmielów-30.000,8. 
boczna Szpitalna os.Dęba nr ewid.1003-20.000, 9. 
Sosnowa - 30.000, 10. Podgórze - 30.000)              274 228,60    

  90019  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska      81 000,00    

    Wydatki bieżące      37 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych     37 500,00    

    
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych      37 500,00    

   4300 zakup usług pozostałych      37 500,00    
    Wydatki majątkowe      43 500,00    
    z tego  
    1) dotacja na zadania inwestycyjne      43 500,00    

   6220 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych (likwidacja azbestu)       1 000,00    

   6230 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i 
dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 
20.000,-zł)     42 500,00    

  90095  Pozostała działalność    1 390 006,00  
    Wydatki bieżące   410 300,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    394 300,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      4 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne      1 000,00    

   4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       1 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe        2 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     390 300,00    
   4210 zakup materiałów i wyposażenia      30 000,00    
   4260 zakup energii       5 000,00    

   4270 
zakup usług remontowych (w tym:  Fun.soł. Jadachy - 
5.000,- zł remont i wyposażenie budynku KROKUS)      30 000,00    

   4300 

zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr. os. Buda 
Stalowska - 15.134,17 zł zagospodarowanie działki nr 
ew. 1137, 2. 65.000 zł rozbiórka budynku  Restauracjii 
Nad Zalewem)     105 000,00    

   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych           300,00    

   4390 
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii      1 000,00    

   4430 różne opłaty i składki     95 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe     121 000,00    
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   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego         1 000,00    

   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      2 000,00    
    2) dotacje na zadania bieżące     16 000,00    

   2820 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom      16 000,00    

    Wydatki majątkowe     979 706,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    979 706,00    

    
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej      260 035,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości 
budynku nr 1 w tym: śr.oś.Broniewskiego - 16.747,90 
zł)       50 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej 
Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - 
k.niekwalifikowane)     100 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
parkingu po garażach przy JPII )     300 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
zejścia od ZS1 w stronę Orlika )     30 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. 
Zwycięstwa )    20 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont 
budynku przy ul. Leśnej (stolarnia))     20 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa placów zabaw o charakterze 
edukacyjnyno-ekologicznym w  m. Nowa Dęba os. 
Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska 
Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalifik.)     15 000,00    

   6058 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa placów zabaw o charakterze 
edukacyjnyno-ekologicznym w  m. Nowa Dęba os. 
Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska 
Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UE)     171 590,00    

   6058 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej 
Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - 
k.kwalifikowane b.UE)     88 445,00    

   6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa placów zabaw o charakterze 
edukacyjnyno-ekologicznym w  m. Nowa Dęba os. 
Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska 
Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalifik.)      98 410,00    

   6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej 
Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - 
k.kwalifikowane b.gm)      86 261,00    

19. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1 609 406,00    
  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 557 000,00    
    Wydatki bieżące   1 557 000,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące   1 557 000,00    

   2480 
dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury    1 550 000,00    

   2800 

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
(śr.oś.Poręby Dębskie-7.000,-zł organizacja dożynek)     7 000,00    

Id: 00C72303-6167-4DD4-ACC2-4CEE1D5F2DD2. Podpisany Strona 42



  92195  Pozostała działalność      52 406,00    
    Wydatki bieżące      52 406,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       50 406,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe        1 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       49 406,00    

   4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1.  Fun. soł. 
Rozalin  -5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia 
kuchni  w WCK Rozalin 2.śr.soł. Jadachy  500,-zł zakup 
części do naprawy namiotu sołeckiego w Jadachach,)         7 100,00    

   4260 zakup energii      25 000,00    
   4270 zakup usług remontowych         2 000,00    

   4300 

zakup usług pozostałych ( w tym: 1. Fun.soł. 
Alfredówka-10.005,17 zł zakup i montaż huśtawek na 
placu sołeckim 2. Fun.soł. Rozalin - 300,-zł wykonanie 
robót serwisowych przy toalecie TOITOI na terenie 
WCK w Rozalinie)      15 306,00    

    2) dotacje na zadania bieżące       2 000,00    

   2360 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)         2 000,00    

20. 926   Kultura fizyczna     5 708 502,00 
  92601  Obiekty sportowe    1 471 602,00 
    Wydatki majątkowe   1 471 602,00 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    1 471 602,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z 
przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem 
naziemnym,przyłączem elektroenergetycznym przy 
boisku w Jadachach)    250 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
budynku SOSIR  w Nowej Dębie wraz z 
zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 
200 miejsc)     50 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele 
rekreacyjne - k.niekwalifikowane)     320 000,00    

   6058 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele 
rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet UE)      50 301,00    

   6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele 
rekreacyjne - k.kwalifikowane budżet  gminy)    28 752,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - 
śr.niekwalifikowane b.gm)      25 000,00    

   6058 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - 
śr.kwalifikowane b.UE)      280 453,00    

   6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - 
śr.kwalifikowane b.gm)      467 096,00    
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  92604  Instytucje kultury fizycznej   3 721 900,00    
    Wydatki bieżące   3 676 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych    3 661 500,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     2 317 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe    1 650 000,00    
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     105 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne     290 000,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy      40 000,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe    230 000,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający        2 000,00    

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   1 344 500,00    

   4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun.soł. 
Jadachy-1.500,-zł zakup wózka do malowania linii na 
boisku sportowym w Jadachach, 2. 20.000-zakup 
sprzętu sportowego)     200 000,00    

   4260 zakup energii      770 000,00    
   4270 zakup usług remontowych        30 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych         3 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych     180 000,00    
   4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      10 000,00    

   4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i 
pomieszczenia garażowe      4 500,00    

   4410 podróże służbowe krajowe      5 000,00    
   4430 różne opłaty i składki      7 000,00    
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       60 000,00    
   4480 podatek od nieruchomości     51 000,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego     22 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej     2 000,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      15 000,00    
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      15 000,00    
    Wydatki majątkowe      45 400,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     45 400,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy 
(Inwestycje SOSIR)     20 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (wykonanie 
oświetlenia boiska Tarnowska Wola)        5 400,00    

   6060 
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych       20 000,00    

  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej     515 000,00    
    Wydatki bieżące      515 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych       5 000,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych      5 000,00    
   4190 nagrody konkursowe      5 000,00    
    2) dotacje na zadania bieżące     475 000,00    
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   2360 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
kultury fizycznej i sportu)       5 000,00    

   2820 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)      470 000,00    

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych     35 000,00    

   3040 
nagrody o charakterze szczególnym niezależne od 
wynagrodzeń     15 000,00    

   3250 stypendia różne (stypendia sportowe)     20 000,00    
    Razem:  94 171 910,70 

3)Wydatki majątkowe w kwocie – 18 051 826,55 zł szczegółowo określa tabela nr 3. 
     Tabela Nr 3  

Lp. Dział Rozdział  Nazwa  Kwota  
1. 010  Rolnictwo i łowiectwo   48 850,00    
  01008 Melioracje wodne   48 850,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na 
działce  nr ewid. 4135 Chmielów)    20 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 
projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce-
Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 T w tym:  
Fun. soł. Alfredówka - 20.000,-zł)   20 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: zakup 
traktorka-kosiarki dla soł.Rozalin)   8 850,00    

2. 400  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz 

i wodę   200 000,00    
  40002 Dostarczanie wody   200 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa 
wodociągu magistralnego z ujęcia wody)   200 000,00    

3. 600  Transport i łączność   3 414 114,30    
  60014 Drogi publiczne powiatowe   427 500,00    

   

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R 
ul.Szypowskiego w Nowej Dębie)   137 500,00    

   

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa 
w Nowej Dębie)   50 000,00    

   

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-
Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości 
Chmielów ( ul. Górka))   150 000,00    

   

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi 
krajowej Nr 9 w m.Alfredówka)   40 000,00    

   

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Nowej Dębie)   50 000,00    

  60016 Drogi publiczne gminne    2 536 614,30    
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wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg 
gminnych: ul. Drozdowska - 240 000; ul. Działowa - 80.000, 
droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w 
Chmielowie - 100 000; droga ul. Kolejowa- Zarzecze - 80 000; ul. 
Kanałowa od ul. Sikorskiego - 20 000)   520 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie 
dokumentacji technicznej na budowę dróg w TSSE w Chmielowie)   100 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi 
gminnej 100346R ulica Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+000,0 
do 0+773,4 )    750 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie ul. 
Strefowej w Chmielowie)   100 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu 
przy ul.A. Krzywoń)   10 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu 
przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)   150 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu 
ul.Tetmajera)   200 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 
dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami 
parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. 
Chmielów - 28.614,30 zł)   28 614,30    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 
odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym: Fun. soł. 
Cygany - 43.614,30 zł)   100 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg 
gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. 
Chmielów-PT)   30 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy 
Tadeusza Śmiśniewicza)   500 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Remont rowu i 
zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej 
Woli w tym: 20.614,30 zł F.Soł.Tarnowska Wola )   25 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wykonanie 
projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej 
Woli w tym: Fun.soł. Tarnowska Wola 23.000,-zł)   23 000,00    

  60017 Drogi wewnętrzne   450 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i 
budowa parkingu os.Północ-etap II)   350 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu 
przy ul.Leśnej )   100 000,00    

4. 700  Gospodarka mieszkaniowa    110 000,00    
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   110 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i 
nieruchomości-, Spacerowa 1490,- wykup gruntów PSS - 85.000,- 
Różana-Lipowa -20.000)   110 000,00    

5. 750  Administracja publiczna   190 000,00    

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   190 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja 
pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny)   70 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki 
schodowej UMIG)   120 000,00    

6. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   70 000,00    
  75412 Ochotnicze straże pożarne   70 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 
wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)   10 000,00    
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wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa 
budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.sołecki Rozalin  30.000,- 
zł)   60 000,00    

7. 758  Różne rozliczenia   1 000 000,00    
  75814 Różne rozliczenia finansowe   1 000 000,00    

   

wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 
banków państwowych i innych instytucji finansowych 
(podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej 
Dębie 2000 udz x 500zł )   1 000 000,00    

8. 801  Oświata i wychowanie   1 285 000,00    
  80101 Szkoły podstawowe   1 215 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska 
sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie-PT)   15 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-RFIL)   1 200 000,00    

  80104 Przedszkola   70 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy 
w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)   70 000,00    

9. 852  Pomoc społeczna   80 000,00    

  85219 Ośrodki pomocy społecznej   80 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie 
klimatyzacji w budynku MGOPS)   80 000,00    

10. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    10 136 860,25    
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska   8 749 425,65    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie 
terenow przy ul.Kwiatkowskiego  poprzez wykonanie kanalizacji i 
wodociągów)    500 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)   200 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i 
renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-Polski Ład)    5 118 425,65    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa 
renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta 
Nowa Dęba-RFIL)   2 800 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa 
modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie 
miasta i gminy Nowa Dęba)   121 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą 
Stalowską i Tarnowskiej Woli )   5 000,00    

   

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do 
wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie 
Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)   5 000,00    

  90013 Schroniska dla zwierząt   50 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 
przytuliska)    50 000,00    

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   314 228,60    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
oświetlenia na ul. Pod Wieżą)                    40 000,00    
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wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w 
mieście i gminie Nowa Dęba,w tym: 1. ś.os. Dęba-43.614,30-ul. 
Zybury, 2. śr.oś. Poręby Dębskie- 23.614,30-ul. Borowa; 
3.dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III - 
30 000;  4.wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. Poręby 
Dębskie- 7 000, 5. Miedziana- 30.000 ,6. Kanałowa -30.000 ,7. 
Siarkowa Chmielów-30.000,8. boczna Szpitalna os.Dęba nr 
ewid.1003-20.000, 9. Sosnowa - 30.000, 10. Podgórze - 
30.000)              274 228,60    

  90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska   43 500,00    

   

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych   1 000,00    

   

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja 
azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni 
ścieków - 20.000,-zł)    42 500,00    

  90095 Pozostała działalność   979 706,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu 
przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 w tym: 
śr.oś.Broniewskiego - 16.747,90 zł)   50 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie 
skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na 
rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)   100 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu 
po garażach przy JPII )   300 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od 
ZS1 w stronę Orlika )   30 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu 
przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa )   20 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku 
przy ul. Leśnej (stolarnia))   20 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów 
zabaw o charakterze edukacyjnyno-ekologicznym w  m. Nowa 
Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska 
Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalifik.)   15 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów 
zabaw o charakterze edukacyjnyno-ekologicznym w  m. Nowa 
Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska 
Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UE)    171 590,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie 
skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na 
rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.UE)   88 445,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów 
zabaw o charakterze edukacyjnyno-ekologicznym w  m. Nowa 
Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska 
Wola, Jadachy i Cygany k.niekwalifik.)   98 410,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie 
skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na 
rewitalizację fontanny - k.kwalifikowane b.gm)   86 261,00    

11. 926  Kultura fizyczna    1 517 002,00    
  92601 Obiekty sportowe   1 471 602,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa świetlicy 
wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-
kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym,przyłączem 
elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)   250 000,00    
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wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku 
SOSIR  w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i 
zadaszoną trybuną na 200 miejsc)   50 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja 
pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - 
k.niekwalifikowane)   320 000,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja 
pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - 
k.kwalifikowane budżet UE)   50 301,00    

   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja 
pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - 
k.kwalifikowane budżet  gminy)   28 752,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów 
tenisowych na terenie krytej pływalni - śr.niekwalifikowane b.gm)   25 000,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów 
tenisowych na terenie krytej pływalni - śr.kwalifikowane b.UE)   280 453,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów 
tenisowych na terenie krytej pływalni - śr.kwalifikowane b.gm)   467 096,00    

  92604 Instytucje kultury fizycznej   45 400,00    

   
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (5.400,-zł 
wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)   5 400,00    

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje SOSIR)   20 000,00    
   wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    20 000,00    

   Razem:    18 051 826,55 
§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 9 390 364,35 zł. 
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 9 390 364,35 zł będą przychody z tytułu: 

1)zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 068 963,20 zł; 
2)z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 

4 142 346,15 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 179 055 zł. 
3. Określa się przychody budżetu w kwocie 11 059 063,59 zł  z tytułu: 

1) § 905  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 142 346,15 zł, w tym na 
podstawie: 
a) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) w kwocie 55 853,45 zł; 
b) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm) 
w kwocie 4 086 492,70 zł; w tym: 
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 4 000 000 zł; 
- Laboratoria Przyszłości - 86 492,70 zł 

2)§ 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - rozliczenie dotacji „Świetlica” - 
179 055 zł; 

3)§ 952- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 737 662,44 zł. 
5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 668 699,24 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 

(§ 992). 
§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 

8 737 662,44 zł, w tym na: 
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1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 
2 000 000 zł, 

2)finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 068 963,20 zł, 
3)spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 668 699,24 zł. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 110 000 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie - 212 000 zł. 
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie –  

100 000 zł. 
§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli nr 4. 

I. DOCHODY   Tabela Nr 4  
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:  Dotacje   Dochody  
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo              147            -    
  01095  Pozostała działalność           147             -    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami 

                    
147                  -    

    w tym:   
    dochody bieżące        147            -    

2 750   Administracja publiczna      185 564       940    
  75011  Urzędy wojewódzkie       185 464       940    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami ( sprawy 
obywatelskie 163.083,-zł, obrona 
narodowa - 18.089,-zł, ewidencja 
działalności, Krs, wybór ławników 
4.292,-zł)      185 464     

    w tym:   
    dochody bieżące     185 464     

   2350 

Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego            940    

  75045  Kwalifikacja wojskowa       100     

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami 

                    
100     

    w tym:   
    dochody bieżące         100     

3. 751   

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony państwa oraz 
sądownictwa         3 789                -    

  75101  

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa        3 789    

                    -
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   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami        3 789     

    w tym:   
    dochody bieżące     3 789     

4 754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa     2 474    

                    -
    

  75414  Obrona cywilna        2 474                -    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami     2 474     

    w tym:   
    dochody bieżące         2 474                  -    

5. 852   Pomoc społeczna    1 264 430      7 700    
  85203  Ośrodki wsparcia    1 056 330               -    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami     1 056 330     

    w tym:   
    dochody bieżące      1 056 330     
  85219  Ośrodki pomocy społecznej         4 700               -    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami         4 700     

    w tym:   
    dochody bieżące  4 700     

  85228  

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze       203 400         7 700    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami    203 400     

    w tym:   
    dochody bieżące       203 400     

   2350 

Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego     7 700    

6. 855   Rodzina  11 783 600     180 100    
  85501  Świadczenia wychowawcze    6 200 000                 -    
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   2060 

dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci     6 200 000     

    w tym:   
    dochody bieżące     6 200 000     

  85502  

Świadczenia 
rodzinne,świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego     5 512 500       180 000    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami    5 512 500     

    w tym:   
    dochody bieżące     5 512 500     

   2350 

Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego    180 000    

  85503  Karta Dużej Rodziny              -         100    

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami 

                         
-     

    w tym:   
    dochody bieżące   

   2350 

Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego  

              
100    

  85513  

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz 
za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla 
opiekunów     71 100     

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami      71 100     

    w tym:   
    dochody bieżące        71 100     

    Razem:   13 240 004      188 740    
II 
WYDATKI       
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Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:  K w o t a   
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo      147    
  01095  Pozostała działalność  147    
    Wydatki bieżące      147    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych      147    

    
a) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych  

              
147    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia       147    
2. 750   Administracja publiczna    185 564    

  75011  Urzędy wojewódzkie    185 464    
    Wydatki bieżące    185 464    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych    184 464    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane     160 044    

   4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników      115 044    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     22 000    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       14 000    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy       2 000    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający           7 000    

    
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych       24 420    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia       6 000    
   4280 zakup usług zdrowotnych       500    
   4300 zakup usług pozostałych        4 000    

   4360 
opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych           300    

   4700 
szkolenie pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej          1 500    

   4410 podróże słuzbowe krajowe        200    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (zad.zlec.)       11 920    

    
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych      1 000    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń          1 000    

  75045  Kwalifikacja wojskowa          100    
    Wydatki bieżące      100    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych        100    

    
a) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych         100    

   4410 podróże służbowe krajowe         100    

3. 751   

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony państwa oraz 
sądownictwa        3 789    

  75101  

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa        3 789    

    Wydatki bieżące      3 789    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych         3 789    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane          3 739    

   4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników    3 100,00    

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne   559,00    
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   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy  

           
80,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych         50,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia        50,00    

4. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa      2 474    

  75414  Obrona cywilna        2 474    
    Wydatki bieżące         2 474    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych       2 474    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane    2 250,00    

   4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników (zad.zlec.)    1 900,00    

   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne 
(zad.zlec.)        320,00    

   4120 
składki na fundusz pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)        30,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych         224    

   4300 zakup usług pozostałych         224    

5. 852   Pomoc społeczna  1 264 430    
  85203  Ośrodki wsparcia  1 056 330    
    Wydatki bieżące  1 056 330    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych  1 054 330    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane      867 501    

   4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników  668 998,00    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne    51 682,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne  124 156,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy    17 665,00    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający (zad.zlec.)    5 000,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych  186 829,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia    24 975,00    
   4220 zakup środków żywności    17 030,00    

   4230 
zakup leków, wyrobów medycznych 
i produktów biobójczych    1 000,00    

   4260 zakup energii       27 800,00    
   4270 zakup usług remontowych    3 000,00    
   4280 zakup usług zdrowotnych    1 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych   85 099,00    

   4360 
opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych    2 200,00    

   4410 podróże krajowe służbowe       500,00    

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych   19 125,00    

   4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego    3 100,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej    2 000,00    

    
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych    2 000,00    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń    2 000,00    
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  85219  Ośrodki pomocy społecznej        4 700    
    Wydatki bieżące        4 700    
    z tego   

    
1) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych        4 700    

   3110 świadczenia społeczne         4 700    

  85228  

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze    203 400    

    Wydatki bieżące     203 400    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych     201 400    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane      189 800    

   4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników     110 600    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne       9 300    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne       22 300    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy      3 700    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe    43 000    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający      900    

    
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych        11 600    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia       3 000    
   4280 zakup usług zdrowotnych          600    
   4300 zakup usług pozostałych         2 000    

   4440 
odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych        6 000    

    
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych       2 000    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń       2 000    

6. 855   Rodzina  11 783 600  
  85501  Wspieranie rodziny  6 200 000    
    Wydatki bieżące  6 200 000    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych     20 460    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane       20 460    

   4010 
wynagrodzenie osobowe 
pracowników       20 460    

    
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych   6 179 540    

   3110 świadczenia społeczne    6 179 540    

  85502  

Świadczenia 
rodzinne,świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  5 512 500    

    Wydatki bieżące  5 512 500    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych    427 075    

    
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane      409 667    

   4010 
wynagrodzenie osobowe 
pracowników      100 000    

   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         7 000    

   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne 
(podopieczni)     270 000    
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   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne 
(pracownicy)      29 667    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy      2 000    

   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający       1 000    

    
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych      17 408    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia        2 000    
   4260 zakup energii          1 000    
   4280 zakup usług zdrowotnych         250    
   4300 zakup usług pozostałych      5 000    
   4410 podróże służbowe krajowe         200    

   4440 
odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych       4 958    

   4610 
koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego         1 000    

   4700 
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej         3 000    

    
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych   5 085 425    

   3020 
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń         200    

   3110 świadczenia społeczne   5 085 225    

  85513  

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz 
za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla 
opiekunów     71 100    

    Wydatki bieżące      71 100    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych     71 100    

    
a) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych     71 100    

   4130 
składki na ubezpieczenia 
zdrowotne         71 100    

    Razem:  13 240 004  
§ 7. Na podstawie art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 301) ustala się plan środków funduszu sołeckiego, które przeznacza się na realizację 
przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są 
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy, zgodnie z tabelą nr 5. 
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy  Tabela Nr 5  
Wydatki sołectw                                                                                         247 293,08 

z 
tego:  
 - Sołectwo Alfredówka                                                                                        36 505,17    
 - Sołectwo Chmielów                                                                                       43 614,30    
 - Sołectwo Cygany                                                                                        43 614,30    
 - Sołectwo Jadachy                                                                                       43 614,30    
 - Sołectwo Tarnowska Wola                                                                                       43 614,30    
 - Sołectwo Rozalin                                                                                       36 330,71    
Dział Rozdział  Paragraf  Dotyczy:  Kwota  

Sołectwo Alfredówka    36 505,17    
010   Rolnictwo i łowiectwo    23 500,00    

 01008  Melioracje wodne   23 500,00    
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   Wydatki bieżące      3 500,00    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych     3 500,00    

   
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane        3 500,00  

  4170 

wynagrodzenia bezosobowe (w tym: 
Fun.soł. Alfredówka-3.500,-zlecenie 
wykoszenia trawy)       3 500,00    

   Wydatki majątkowe   20 000,00    
   z tego  
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     20 000,00    

  6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (wykonanie projektu 
przebudowy mostu na rzece Dęba w 
Alfredówce-Godyniec wraz ze 
zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 T w 
tym: Fun. soł. Alfredówka - 20.000,-zł)    20 000,00    

600   Transport i łączność     3 000,00    
 60016  Drogi publiczne gminne     3 000,00    
   Wydatki bieżące     3 000,00    
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych      3 000,00    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       3 000,00    

  4270 zakup usług remontowych      3 000,00    

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowgo    10 005,17    
 92195  Pozostała działalność    10 005,17    
   Wydatki bieżące    10 005,17    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych    10 005,17    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych   10 005,17    

  4300 
zakup materiałów i wyposażenia (zakup i 
montaż huśtawek na placu sołeckim)     10 005,17    

Sołectwo Chmielów    43 614,30    
600   Transport i łączność    43 614,30    

 60016  Drogi publiczne gminne    43 614,30    
   Wydatki bieżące    15 000,00    
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych     15 000,00    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych     15 000,00    

  4270 

zakup usług remontowych (wykonanie 
drogi z kruszywa na ul. Weneckiej - od 
skrzyzowania Różana-Kolnica do dz. nr 
ew.4141 opraz na odcinku od mostku na 
rz. Mokrzyszówka do dz. 4142     15 000,00    

   Wydatki majątkowe    28 614,30    
   z tego  
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     28 614,30    

  6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (wykonanie dokumentacji 
technicznej budowy chodnika wraz z 
miejscami parkingowymi na całej długości 
ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów 
- 28.614,30 zł)     28 614,30    

Sołectwo Cygany    43 614,30    
010   Rolnictwo i łowiectwo    43 614,30    

 01008  Melioracje wodne    43 614,30    
   Wydatki majątkowe    43 614,30    
   z tego  
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   1) inwestycje i zadania inwestycyjne     43 614,30    

  6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych ( wykonanie odwodnienia w 
Cyganach-dzielnica Mała Uliczka)     43 614,30    

Sołectwo Jadachy    43 614,30    
600   Transport i łączność    34 114,30    

 60016  Drogi publiczne gminne    34 114,30    
   Wydatki bieżące    34 114,30    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych     34 114,30    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych     34 114,30    

  4270 zakup usług remontowych      34 114,30    

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa      3 000,00    
 75412  Ochotnicze straże pożarne      3 000,00    
   Wydatki bieżące 3 000,00    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych       3 000,00    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       3 000,00    

  4210 
zakup materiałów i wyposażenia (zakup 
wyposażenia do remizy OSP Jadachy)       3 000,00    

900   Kultura fizyczna       5 000,00    
 90095  Instytucje kultury fizycznej      5 000,00    
   Wydatki bieżące       5 000,00    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych       5 000,00    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       5 000,00    

  4270 
zakup usług remontowych (remont i 
wyposażenie budynku Krokus)       5 000,00    

926   Kultura fizyczna       1 500,00    
 92604  Instytucje kultury fizycznej      1 500,00    
   Wydatki bieżące       1 500,00    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych       1 500,00    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       1 500,00    

  4210 

zakup materiałów i wyposażenia (zakup 
wózka do malowania linii na boisku 
sportowym)       1 500,00    

Sołectwo Tarnowska Wola    43 614,30    
600   Transport i łączność    43 614,30    

 60016  Drogi publiczne gminne    43 614,30    
   Wydatki majątkowe    43 614,30    
   z tego  
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne     43 614,30    

  6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (remont rowu i zjazdów przy 
drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w 
Tarnowskiej Woli)     20 614,30    

  6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (wykonanie projektu 
odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w 
Tarnowskiej Woli     23 000,00    

Sołectwo Rozalin    36 330,71    
010 01008  Rolnictwo i łowiectwo  500,00    

   Melioracje wodne        500,00    
   Wydatki bieżące       500,00    
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   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych         500,00    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

              
500,00    

  4210 
zakup materiałów i wyposażenia (zakup 
paliwa) 

               
500,00    

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa    30 000,00    
 75412  Ochotnicze straże pożarne    30 000,00    
   Wydatki majątkowe    30 000,00    
   z tego  
   1) inwestycje  zadania inwestycyjne     30 000,00    

  6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (rozbudowa budynku remizy 
OSP Rozalin)     30 000,00    

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowgo     5 830,71    
 92195  Pozostała działalność     5 830,71    
   Wydatki bieżące      5 830,71    
   z tego   
   1) wydatki jednostek budżetowych       5 830,71    

   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych       5 830,71    

  4210 

zakup materiałów i wyposażenia (Fun. 
soł. Rozalin  -5.530,71 zł zakup sprzętu 
AGD i wyposażenia kuchni  w WCK 
Rozalin)       5 530,71    

  4300 

zakup usług pozostałych ( wykonanie 
robót serwisowych przy toalecie TOITOI 
na terenie WCK w Rozalinie)        300,00    

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Nowa Dęba, wynikające 
z odrębnych ustaw, w tym: 
1)Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) dochody w kwocie 
325 000 zł, z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 o i 18¹ oraz dochody określone 
w art. 11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 367 353,45 zł oraz gminnego programu 
przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2020 r. poz.2050 z późn.zm.) w kwocie 13 500 zł. Dochody te 
nie mogą być przeznaczone na inne cele. Określa się przychody w kwocie 
55 853,45 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 92 ust.1 
i art. 93 wskazanej ustawy. Szczegółowo określa to tabela nr 6. 

Dochody:  Tabela Nr 6  
 Planowane dochody na 2022 r.  

 w tym:  Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  
 bieżące   majątkowe  

756 

  

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od 
innych jednostek 
nie posiadających 

osobowości 
prawnej oraz 

wydatki związane z 
ich poborem 325 000,00         325 000,00    

                      -
      

 75618 

 

Wpływy z innych 
opłat stanowiących 
dochody jednostek 
samorządu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw     325 000,00         325 000,00    

                      -
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0480 

wpływy z opłat za 
wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych      325 000,00         325 000,00    

                      -
      

Wydatki: 
851   Ochrona zdrowia                                                   380 853,45    

 85153  Zwalczanie narkomanii                                                        13 500,00    
   Wydatki bieżące                                                    13 500,00    
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych                                                   13 500,00    
  

 
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane                                                    2 500,00    

  4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                           2 500,00    
  

 
b) wydatki związane z realizacją 
ich zadań statutowych                                                       11 000,00    

  4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                     3 500,00    
  4300 zakup usług pozostałych                                                      7 000,00    
  4410 podróże krajowe służbowe                                                                 500,00 
 85154 

 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi                                            367 353,45    

   Wydatki bieżące                                                367 353,45    
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych                                            305 353,45    
  

 
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane                                                    55 000,00    

  
4110 

składki na ubezpieczenia 
społeczne                                                        1 000,00    

  4120 składki na fundusz pracy                                                              500,00    
  4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                53 500,00    
  

 
b) wydatki związane z realizacją 
ich zadań statutowych                                             250 353,45    

  4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                    30 500,00    
  4220 zakup środków żywności                                                      500,00  
  4300 zakup usług pozostałych                                               212 853,45    
  4410 podróże służbowe krajowe                                                 1 500,00    
  4430 różne opłaty i składki                                                     2 000,00    
  

4700 

szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej                                                 3 000,00    

   2) dotacje na zadania bieżące                                                   62 000,00    
  

2360 

dotacja celowa z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 
(zadania własne gminy z zakresu 
ochrony zdrowia)                                                 62 000,00    

2)Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 110 500 zł, o których mowa 
w art. 402 ust. 4-6,stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych 
dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110 500 zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 
pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7. 

  Tabela Nr 7 
I. DOCHODY 
Lp. NAZWA  KWOTA  

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)     

1. 
Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania 
odpadów                     110 500    
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DOCHODY  -  OGÓŁEM                    110 500    
II. WYDATKI  
Lp. NAZWA  KWOTA  

Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300                        29 500    
1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień                       29 500    

Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300                       37 500    
2. Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców                         3 500    
3. Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"                         5 000    
4. Pomniki przyrody                          5 000    

5. 
Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM 
"Dezamet" S.A.                       19 000    

6. Konkursy dla działkowców i rolników                         5 000    
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230                       43 500    

7. 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 
(likwidacja azbestu)                         1 000    

8. 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni 
ścieków - 20.000,-zł)                       42 500    

 WYDATKI - OGÓŁEM                     110 500    
3)Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 600 000 zł stanowiące dochód budżetu 
gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w wysokości 5 600 000 zł, zgodnie z tabelą nr 8. 

Dochody:  Tabela Nr 8  
Planowane dochody na 2022r.  
 w tym:  Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  

 bieżące   majątkowe  
900 

  
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska  5 600 000  5 600 000  
                        -

    
 90002  Gospodarka odpadami  5 600 000  5 600 000                 -    
  

0490 

wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 
(wpływy z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi)  5 600 000    5 600 000    

                        
-    

Wydatki: 
900 

  
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska     5 600 000    
 90002  Gospodarka odpadami      5 600 000    
   Wydatki bieżące       5 600 000    
   z tego    
 

  
1) wydatki jednostek 
budżetowych       2 822 800    

 
  

a) wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane       206 500    

 
 4010 

wynagrodzenia osobowe 
pracowników      155 000,00    

 
 4040 

dodatkowe wynagrodzenie 
roczne       11 000,00    

 
 4100 

wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne       6 000,00    

 
 4110 

składki na ubezpieczenia 
społeczne       28 000,00    

  4120 składki na fundusz pracy       4 000,00    
  4170 wynagrodzenia bezosobowe         500,00    
 

 4710 
wpłaty na PPK finansowane 
przez podmiot zatrudniający      2 000,00    
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b) wydatki związane z realizacją 
ich zadań statutowych w tym:    2 616 300    

  4210 zakup materiałów i wyposażenia         5 000,00    
  4280 zakup usług zdrowotnych           500,00    
  4300 zakup usług pozostałych    2 600 000,00    
  4410 podróże służbowe krajowe         100,00    
  4430 różne opłaty i składki          100,00    
  4440 odpis na ZFŚSocj.         6 100,00    
 

 4610 
koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego           3 000,00    

  4700 

szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej        1 500,00    

   
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych   200,00 

  3020 
wydatki osobowe niezaliczane 
do wynagrodzeń   200,00 

   3) dotacje na zadania bieżące        2 777 000    

  2310 

dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego (dotacja dla 
Miasta Stalowa Wola  na 
pokrycie kosztów przyjęcia i 
zagospodarowania odpadów, w 
tym składowania) zgodnie z 
zawartym porozumieniem)       2 777 000    

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2022 jak 
w załączniku. 

§ 10. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku 
budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na 
którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 
budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach 
budżetowych stanowią dochody budżetu miasta i gminy Nowa Dęba roku bieżącego. 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do: 
1)dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w tym wszelkich przeniesień 
między wydatkami bieżącymi a majątkowymi związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności 
przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

2)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji 
przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa 
w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących 
bankowej obsługi budżetu gminy, 

4)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu w kwocie 2 000 000 zł. 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1] Zmiany tekstu jednoliotego zostały opublikowane  Dz.U z 2021 r.  poz. 1834 
[2] Zmiana tekstu jednolitego została opublikowana w Dz. U. z 2021, poz.1236, 1535, 1773,  1927, 1981 
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Załącznik 
I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania  realizowane przez
 podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota  
600 Transport i łączność                 427 500    

60014 Drogi publiczne powiatowe                 427 500    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R 
ul.Szypowskiego w Nowej Dębie)               137 500,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. 
Borowa w Nowej Dębie)                 50 000,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-
Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Chmielów ( ul. Górka))               150 000,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do 
drogi krajowej Nr 9 w m.Alfredówka)                 40 000,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Nowej 
Dębie)                 50 000,00    

700 Gospodarka mieszkaniowa                     4 000    

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     4 000    

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy 
Tarnobrzeg rewitalizacja )                        4 000    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              2 778 000    
90002 Gospodarka odpadami              2 777 000    

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta 
Stalowa Wola  na pokrycie kosztów przyjęcia i 
zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z 
zawartym porozumieniem)                 2 777 000    

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska                     1 000    

6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych (likwidacja azbestu)                     1 000    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              1 557 000    
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92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              1 557 000    

2480
dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury                 1 550 000    

2800

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych (1. 
śr.os.Poręby Dębskie-7.000,-zł organizacja dożynek)                        7 000    

Razem:              4 766 500    

II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota  

010 Rolnictwo i łowiectwo                   15 000    

01009 Spółki wodne                   15 000    

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
(dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania 
konserwacja rowów )                      15 000    

630 Turystyka                     2 000    

63095 Pozostała działalność                     2 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w 
zakresie turystyki) w tym:                     2 000    
1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału 
turystycznego Gminy Nowa Dęba                     2 000    

750 Administracja publiczna                     2 000    

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                     2 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w 
zakresie turystyki) w tym:                     2 000    

1. Promocja o organizacja wolotariatu                     2 000    

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     2 000    

75412 Ochotnicze straże pożarne                     2 000    

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom                     2 000    

801 Oświata i wychowanie              3 000 000    
80104 Przedszkola              3 000 000    

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w 
Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali 
Odkrywcy"w Chmielowie )                 3 000 000    

851 Ochrona zdrowia                   62 000    
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   62 000    
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2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
ochrony zdrowia) w tym:                   62 000    

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży                   47 000    
1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z 
rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych 
patologiami - wypoczynek wakacyjny                   35 000    
1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez 
rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę 
sprawności fizycznej, rozwój umiejętności 
interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw 
społecznych                   12 000    
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym                   10 000    
(osobom uzależnionym i współuzależnionym)  z 
terenu  Gminy Nowa Dęba                   10 000    

3.Ochrona i promocja zdrowia                     5 000    
3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej 
mieszkańców Gminy Nowa Dęba                     5 000    

852 Pomoc społeczna                     8 000    

85295 Pozostała działalność                     8 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w 
zakresie pomocy społecznej) w tym:                     8 000    

1. Polityka społeczna                     8 000    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 971 500    
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska                 913 000    

2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM 
Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego 
ścieków  wg kalkulacji:  400.000 m sześciennych* 2,27 )               908 000,00    

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i 
Tarnowskiej Woli)                        5 000    

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska                   42 500    

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i 
dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-
zł)                      42 500    

90095 Pozostała działalność                   16 000    
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2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom                   16 000    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     2 000    
92195 Pozostała działalność                     2 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:                     2 000    
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
kulturowego                     2 000    

926 Kultura fizyczna                 477 000    
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                 477 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
kultury fizycznej) w tym:                     7 000    
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu                     7 000    

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)                 470 000    
1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, 
Alfredówka, Buda Stalowska                   33 000    
2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu na terenie sołectwa Jadachy                   33 000    
3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu na terenie sołectwa Chmielów                   33 000    
4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu na terenie sołectwa Cygany                   33 000    
5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu  na terenie miasta Nowa Dęba                 338 000    

Razem:              4 541 500    
Ogółem dotacje:              9 308 000    
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