
UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 . o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.5941) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235, 

art. 236, art. 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 2013 r. poz. 885), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 54.556.686,-zł, w tym: 

1. dochody bieżące - 50.931.686,-zł, 

2. dochody majątkowe - 3.625.000,-zł jak w tabeli nr 1. 

Tabela Nr 1      

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: Planowane dochody na 
2014r 

     w tym:  
     bieżące majątkowe 

600   Transport i łączność 302 024 - 302 024 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 302 024 - 302 024 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (budowa 
deptaków pieszych w miejscowości 
Rozalin i Alfredówka) 302 024 - 302 024 

630   Turystyka 512 029 - 512 029 
 63095  Pozostała działalność 512 029 - 512 029 
  

6208 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (śr. 
z Funduszu Rybackiego rewitalizacja 
miejscowości poprzez zagospodarowanie 
zalewu w Nowej Dębie) 393 239 - 393 239 

  

6208 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (śr. 
z Funduszu Rybackiego budowa placu 
zabaw nad zalewem w Nowej Dębie) 118 790 - 118 790 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 055 000 705 000 350 000 
 70005

 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 1 055 000 705 000 350 000 

  
0470 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 135 000 135 000 - 

  
0750 

dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 570 000 570 000 - 
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0770 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 330 000 - 330 000 

  
0870 

wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 20 000  20 000 

720   Informatyka 191 377 - 191 377 

 72095  Pozostała działalność 191 377 - 191 377 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (dotacja 
wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 
z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP") 191 377 - 191 377 

750   Administracja publiczna 159 806 159 806 - 
 75011  Urzędy wojewódzkie 131 206 131 206 - 
  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 131 206 131 206  

 75023
 

Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 1 000 1 000 - 

  

0690 

wpływy z różnych opłat (rozmowy 
telefoniczne,wpłaty za energię 
elektryczną, dzienniki budowy itp..) 1 000 1 000  

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100 100  
  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 100 100  

 75075
 

Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 27 500 27 500 - 

  

2700 

środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł (śr. z Fundacji Rozwoju 
Wsi Polskiej-Counterpart Fund" na 
realizację programu "Na własne konto") 2 500 2 500  

  

2007 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (realizacja 
projektu - opracowanie publikacji 
i organizacja przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych w ramach LSR Gmina Nowa 
Dęba ) 25 000 25 000 - 

751

  

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej,kontroli i ochrony 

państwa oraz sądownictwa 3 295 3 295 - 
 75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej,kontroli i ochrony 
prawa 3 295 3 295 - 

  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 
gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego 
rejestru wyborców w gminach) 3 295 3 295 - 

754
  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 80 000 80 000 - 
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 75416  Straż gminna (miejska) 80 000 80 000 - 
  

0570 
grzywny, kary i inne kary pieniężne od 
ludności 80 000 80 000  

756

  

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 24 188 656 24 188 656 - 
 75601

 
Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 10 000 10 000 - 

  

0350 

podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych,opłacany w formie karty 
podatkowej 10 000 10 000  

 75615

 

Wpływy z podatku 
rolnego,leśnego,podatku od 
czynności cywilnopranych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 11 567 000 11 567 000 - 

  0310 podatek od nieruchomości 11 172 000 11 172 000  
  0320 podatek rolny 20 000 20 000  
  0330 podatek leśny 120 000 120 000  
  0340 podatek od środków transportowych 55 000 55 000  
  0430 wpływy z opłaty targowej 100 000 100 000  
  0500 podatek od czynności cywilno - prawnych 100 000 100 000  
 75616

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 413 000 2 413 000 - 

  0310 podatek od nieruchomości 1 800 000 1 800 000  
  0320 podatek rolny 300 000 300 000  
  0330 podatek leśny 3 000 3 000  
  0340 podatek od środków transportowych 90 000 90 000  
  0360 podatek od spadków i darowizn 20 000 20 000  
  

0500 podatek od czynności cywilno - prawnych 200 000 200 000  
 75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 2 215 000 2 215 000 - 

  0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000 60 000  
  

0480 
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 255 000 255 000  

  

0490 

wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw (wpływy z tytułu opłaty 
"śmieciowej") 1 900 000 1 900 000  

 75621

 

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa 7 983 656 7 983 656 - 

  0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 7 766 656 7 766 656  
  0020 podatek dochodowy od osób prawnych 217 000 217 000  

758   Różne rozliczenia 13 953 563 13 953 563 - 
 75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego 9 737 137 9 737 137 - 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 9 737 137 9 737 137  
 75805

 
Część rekompensująca subwencji 
ogólnej dla gmin 810 760 810 760 - 
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  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 810 760 810 760  
 75807

 
Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin 2 681 678 2 681 678 - 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 681 678 2 681 678  
 75831

 
Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla gmin 723 988 723 988 - 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 723 988 723 988  
801   Oświata i wychowanie 1 190 583 1 190 583 - 

 80101  Szkoły podstawowe 16 920 16 920 - 
  

0750 
dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 16 920 16 920 - 

 80103
 

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 108 054 108 054 - 

  

2030 
dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 108 054 108 054 - 

 80104  Przedszkola 764 889 764 889 - 
  0830 wpływy z usług 130 440 130 440 - 
  

2030 
dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 455 814 455 814 - 

  

2310 

dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 178 635 178 635 - 

 80106
 

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 105 570 105 570 - 

  
2030 

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 105 570 105 570 - 

 80110  Gimnazja 4 950 4 950 - 
  

0750 
dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 4 950 4 950 - 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 190 200 190 200 - 
  0830 wpływy z usług 190 200 190 200 - 

852   Pomoc społeczna 6 519 183 6 519 183 - 
 85202  Domy pomocy społecznej 18 600 18 600 - 
  

0690 

wpływy z różnych opłat (wpływ środków 
z opłat za pobyt w domach pomocy 
społecznej) 18 600 18 600  

 85203  Ośrodki wsparcia 550 800 550 800 - 
  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie(środowiskowy dom 
samopomocy) 550 800 550 800  

 85212

 

Świadczenia rodzinne,świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 4 812 000 4 812 000 - 

  0920 pozostałe odsetki 8 000 8 000  
  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 4 752 000 4 752 000  
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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) 35 000 35 000  

  

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 17 000 17 000  

 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 41 000 41 000 - 

  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 18 400 18 400  

  

2030 
dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 22 600 22 600  

 85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 259 000 259 000 - 

  

2030 
dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 259 000 259 000  

 85216  Zasiłki stałe 139 400 139 400 - 
  

2030 
dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 139 400 139 400  

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 349 971 349 971 - 
  0920 pozostałe odsetki 500 500  
  

2007 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (realizacja 
projektu PO KL śr.UE) 175 604 175 604  

  

2009 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich(realizacja 
projektu PO KL śr.budż.pań.) 9 297 9 297  

  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 1 500 1 500 - 

  

2030 
dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 163 070 163 070  

 85228

 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 327 400 327 400 - 

  0830 wpływy z usług 23 800 23 800 - 
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2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 303 600 303 600 - 

 85295  Pozostała działalność 21 012 21 012 - 
  

2010 

dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 21 012 21 012 - 

900
  

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 4 917 885 3 431 000 1 486 885 

 90001
 

Gospodarka ściekowa i ochrona 
środowiska 329 512 91 000 238 512 

  0970 wpływy z różnych dochodów 91 000 91 000 - 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (budowa 
kanalizacji sanitarnej w Rozalinie) 238 512 - 238 512 

 90019

 

Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska 40 000 40 000 - 

  

0690 

wpływy z różnych opłat (wpływ środków 
za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
i wpływy ze składowania odpadów) 40 000 40 000 - 

 90095  Pozostała działalność 4 548 373 3 300 000 1 248 373 
  

0970 

wpływy z różnych dochodów (wpływ 
środków od zarządcy zasobów 
komunalnych gminy) 3 300 000 3 300 000 - 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (umowa 
o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-
RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach 
Osi Priorytetowej 7 "Spójność 
wewnątrzregionalna" RPO Województwa 
Podkarpackiego-Poprawa funkcjonalności 
i wizerunku miasta Nowa Dęba) 1 180 000 - 1 180 000 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (umowa 
o przyznanie pomocy Nr 00821-6930-
UM0940073/12 z 28.02.2013r w ramach 
działalnia 413 "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" ze środków EFR na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw 
w Nowej Dębie osiedle Dęba) 18 680 - 18 680 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 
(rozbudowa placów zabaw przy ul. 
Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie) 49 693 - 49 693 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 147 385 - 147 385 
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 92195
 Pozostała działalność 147 385 - 147 385 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 
(zagospodarowanie terenu przy Wiejskim 
Centrum Kultury w Chmielowie) 147 385 - 147 385 

926   Kultura fizyczna 1 335 900 700 600 635 300 
 92601  Obiekty sportowe 635 300 - 635 300 
  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (umowa 
o przyznanie pomocy nr 00388-6930-UM-
6930-UM0930151/12 z dnia 16.01.2013 
w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi 
objętego PROW na lata 2007-2013 na 
zadanie inwestycyjne pn."Budowa 
budynku socjalno-sztaniowego 
zlikalizowanego obok boiska sportowego 
w miejscowości Tarnowska Wola" ) 155 000 - 155 000 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (budowa 
budynku socjalno-sztaniowego 
zlikalizowanego obok boiska sportowego 
w miejscowości w Cyganach ) 247 685 - 247 685 

  

6207 

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich (Budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jadachach) 232 615 - 232 615 

 92604  Instytucje kultury fizycznej 700 600 700 600 - 
  

0750 
dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 41 100 41 100 - 

  0830 wpływy z usług 659 300 659 300 - 
  0920 pozostałe odsetki 200 200 - 

  Razem : 54 556 686 50 931 686 3 625 000 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 54.556.686,-zł z tego: 

1. wydatki bieżące w kwocie - 48.739.609,-zł, 

2. wydatki majątkowe w kwocie - 5.817.077,-zł jak w tabeli nr 2. 

Tabela Nr 2     
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a 

1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 348 500 

  01008  Melioracje wodne 322 100 

    Wydatki bieżące 122 100 
    z tego:  
    1) wydatki jednostek budżetowych 15 500 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 500 

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 
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   4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 106 600 
   

4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym 
śr.F.Soł.T.Wola-251,-zł na zakup sadzonek do nasadzeń 
w lesie gminnym) 10 000 

   

4300 

zakup usług pozostałych (w tym śr.F.Soł. Jadachy-
25.951,-zł na  wykonanie projektu  odwodnienia drogi 
Zagroble - 5.951,- i odwodnienia drogi Załuże- 20.000,- 
oraz śr.oś.P.Dębskie-25.951,-zł na wykonanie i remont 
melioracji terenów przy ul.Działowej) 84 600 

   4430 różne opłaty i składki 12 000 

    Wydatki majątkowe 200 000 
    z tego:  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont 
drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do 
prawego dopływu rz.Przyrwa na działce eid.nr 2038/1 
w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II) 80 000 

   
6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
mostu na rzece Dęba) 120 000 

  01030  Izby rolnicze 6 400 

    Wydatki bieżące 6 400 
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące 6 400 

   
2850 

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 400 

  01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000 
    Wydatki bieżące 20 000 
    z tego:  
    1) wydatki jednostek budżetowych 20 000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 000 
   4270 zakup usług remontowych 19 000 
2. 400

  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 130 000 
  40002  Dostarczanie wody 130 000 

    Wydatki bieżące 130 000 
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące 130 000 

 

  2630 

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM 
Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego 
wody  wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,- dopłata 
za I-XII/14) 130 000 

3. 600   Transport i łączność 2 598 000 
  60014  Drogi publiczne powiatowe 600 000 

    Wydatki majątkowe 600 000 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 
   

 
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 152 439 
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6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka-
k.niekwalifikowane) 46 748 

   

6057 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka 
- k.kwalif. UE) 152 439 

   

6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka 
k.kwalif.b.gm.) 50 813 

    2) dotacja na zadania inwestycyjne 350 000 

   

6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice 
- Jadachy) 350 000 

  60016  Drogi publiczne gminne 1 912 000 
    Wydatki bieżące 582 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 582 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 000 

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 000 
   4120 składki na fundusz pracy 350 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 650 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 540 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000 

   

4270 

zakup usług remontowych (w tym 
śr.Fun.Soł.soł.T.Wola-15.000,-zł na remont drogi od 
szkoły do "Figury" w T.Woli, remont drogi Rutynowa 
w Chmielowie11.351 w tym - F.Soł.5.951,-zł 
i śr.soł.5.400,-zł oraz śr.soł.Rozalin - 8.850,- na remont 
dróg w sołectwie) 200 000 

   4300 zakup usług pozostałych 290 000 
   

4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 10 000 

    Wydatki majątkowe 1 330 000 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 330 000 
   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa 
Dęba w tym śr.oś.Dęba-25.951,-zł i śr. oś.B.Stalowska - 
9.732,-zł) 780 000 

   

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie) 50 000 

   
6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie) 150 000 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej 
w Chmielowie) 250 000 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 
opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia 
terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów 100 000 

  60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000 
    Wydatki bieżące 20 000 
    z tego:  
    1) wydatki jednostek budżetowych 20 000 

    a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000 
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   4270 zakup usług remontowych 20 000 

  60095  Pozostała działalność 66 000 
    Wydatki bieżące 66 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 58 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 000 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 2 000 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 2 000 
   4300 zakup usług pozostałych 1 500 
   4440 odpisy na ZFŚSocj. 8 500 
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000 
4. 630   Turystyka 784 492 

  63095  Pozostała działalność 784 492 

    Wydatki bieżące 40 000 
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące 40 000 

   

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) 40 000 

    Wydatki majątkowe 744 492 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 744 492 
   

 
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 453 043 

   
6050 

zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie 
(k.niekwalifikowane b.gm.) 91 500 

   
6050 

budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - 
k.niekwalifikowane 120 000 

   
6058 

zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie( 
(k.kwal.b.UE) 334 253 

   
6058 

budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - 
k.kwal.śr. UE 118 790 

   
6059 

zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie( 
(k.kwal.b.gm.) 58 986 

   
6059 

budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - 
k.kwal.śr. b.gm. 20 963 

5. 700   Gospodarka mieszkaniowa 150 000 

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000 

    Wydatki bieżące 15 000 

    z tego  

    1) wydatki jednostek budżetowych 15 000 

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000 

   4300 zakup usług pozostałych 10 000 

   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 
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    Wydatki majątkowe 135 000 

    z tego  

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 000 

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w Nowej Dębie - projekt) 60 000 

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup 
gruntów i nieruchomości) 75 000 

6. 710   Działalność usługowa 231 000 
  71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 180 000 
    Wydatki bieżące 180 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 180 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 170 000 

   4300 zakup usług pozostałych 170 000 
  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 46 000 
    Wydatki bieżące 46 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 46 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45 000 

   
4300 

zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, 
kartograficzne, podział działek, wycena lokali) 45 000 

  71035  Cmentarze 5 000 
    Wydatki bieżące 5 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 5 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000 

   4300 zakup usług pozostałych 5 000 
7. 720   Informatyka 233 385 

  72095  Pozostała działalność 233 385 
    Wydatki inwestycyjne 233 385 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 233 385 
    a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej 191 377 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja 
Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej 
k.poza projektem) 8 235 

   

6057 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja 
Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-
k.kw.śr.UE) 191 377 

   

6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja 
Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - 
śr.kw.b.gm.) 33 773 

8. 750   Administracja publiczna 4 541 420 
  75011  Urzędy wojewódzkie 131 206 
    Wydatki bieżące 131 206 
    z tego  
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    1) wydatki jednostek budżetowych 131 206 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 460 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 93 152 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 15 475 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 17 500 
   4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 3 333 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 746 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) 846 
   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.) 900 
  75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000 
    Wydatki bieżące 150 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 30 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28 200 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 
   4300 zakup usług pozostałych 22 000 
   

4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000 

   3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 120 000 
  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 994 344 
    Wydatki bieżące 3 964 344 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 3 944 344 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 081 344 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 331 344 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000 
   4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 380 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 75 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 50 000 

    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 863 000 

   4140 wpłaty na PFRON 27 000 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia 180 000 
   4260 zakup energii 20 000 
   4270 zakup usług remontowych 100 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 
   4300 zakup usług pozostałych 135 000 
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 
   

4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 000 

   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 12 000 

   
4390 

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii 2 000 

   
4400 

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale 
i pomieszczenia garażowe 18 000 
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   4410 podróże służbowe krajowe 15 000 
   4430 różne opłaty i składki 7 000 

   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000 
   4480 podatek od nieruchomości 200 000 
   

4500 
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 15 000 

   
4520 

opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 15 000 

   4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 
   

4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 18 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000 

    Wydatki majątkowe 30 000 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 
   

6060 
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zakup samochodu służbowego dla UMiG) 30 000 

  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 (zad.zlec.) 100 
  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 159 770 
    Wydatki bieżące 159 770 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 119 770 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 500 

   
4170 

wynagrodzenia bezosobowe (w tym realizacja programu 
"Na własne konto"-2.500,-zł 22 500 

    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 97 270 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 000 
   

4300 
zakup usług pozostałych (w tym 8.228,-zł 
śr.niekwalifikowane b.gm.-udział w projekcie) 50 000 

   

4309 

zakup usług pozostałych (opracowanie publikacji 
i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 
w ramach LSR Gmina Nowa Dęba-śr.kw.b.gm) 10 770 

   4430 różne opłaty i składki 1 500 

    2) dotacje na zadania bieżące 15 000 

   

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 
promocji) 15 000 

   
 

3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 25 000 

   

4307 

zakup usług pozostałych (opracowanie publikacji 
i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 
w ramach LSR Gmina Nowa Dęba-śr.kw.b.UE) 25 000 

  75095  Pozostała działalność 106 000 

    Wydatki bieżące 106 000 
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    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 41 000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 
   4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 

   4300 zakup usług pozostałych 5 000 

   
4430 

różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń 
których członkami jest Gmina Nowa Dęba) 25 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000 

   
3030 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów 
i przewodniczących osiedli) 65 000 

9. 751
  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3 295 

  75101
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3 295 

    Wydatki bieżące 3 295 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 3 295 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 195 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 895 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 260 
   4120 składki na Fundusz Pracy 40 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 100 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 
   4300 zakup usług pozostałych 600 
10. 754

  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 813 800 
  75404  Komendy wojewódzkie Policji 7 000 
    Wydatki bieżące 7 000 
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące 7 000 

   

3000 

wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do 
samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej 
Dębie) 7 000 

  75412  Ochotnicze straże pożarne 389 700 

    Wydatki bieżące 346 300 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 306 300 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 500 

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 
   4120 składki na fundusz pracy 500 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 42 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 262 800 

   
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym 
śr.Fund.Soł.T.Wola 3.000,-zł na zakup mundurów) 80 000 

   4260 zakup energii 80 000 
   4270 zakup usług remontowych 40 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 
   4300 zakup usług pozostałych 30 000 
   

4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300 
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   4410 podróże krajowe służbowe 1 000 

   4430 różne opłaty i składki 20 000 
   

4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 1 500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 000 

    Wydatki majątkowe 43 400 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 400 

   

6050 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(śr.soł.Jadachy-5.400,-zł projekt rozbudowy budynku 
OSP Jadachy) 5 400 

   

6060 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Cygany 
śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-) 38 000 

  75414  Obrona cywilna 6 600 

    Wydatki bieżące 6 600 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 6 600 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 600 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 
   4260 zakup energii 600 
   4270 zakup usług remontowych 1 000 
   4300 zakup usług pozostałych 1 000 
  75416  Straż gminna (miejska) 406 500 
    Wydatki bieżące 406 500 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 396 500 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 000 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 275 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 46 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 10 000 
   

 b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 44 500 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 1 500 
   4300 zakup usług pozostałych 12 000 
   

4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000 

   4410 podróże krajowe służbowe 2 000 
   4430 różne opłaty i składki 3 000 
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000 
   

4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 3 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 000 

  75421  Zarządzanie kryzysowe 4 000 
    Wydatki bieżące 4 000 
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    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 4 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 

   4300 zakup usług pozostałych 2 000 
11. 757   Obsługa długu publicznego 700 000 
  75702

 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 700 000 

    Wydatki bieżące 700 000 
    z tego  
    1) obsługa długu publicznego 700 000 

   

8110 

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek 700 000 

12. 758   Różne rozliczenia 372 000 
  75818  Rezerwy ogólne i celowe 372 000 
    Wydatki bieżące 372 000 
    z tego 372 000 
    1) wydatki jednostek budżetowych  
    a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 372 000 

   4810 rezerwy (ogólna) 146 000 
   

4810 
rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego) 126 000 

   
4810 

rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach 
oświatowych) 100 000 

13. 801   Oświata i wychowanie 19 976 854 
  80101  Szkoły podstawowe 9 357 104 

    Wydatki bieżące 8 857 104 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 8 641 104 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 460 000 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 730 000 
   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 472 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 090 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 155 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 000 
   

 b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 181 104 

   
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.T.Wola 
1.700,-zł na zakup drzwi dla SP w T.Woli) 90 000 

   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 
   4260 zakup energii 530 000 
   4270 zakup usług remontowych (ZPO) 100 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 12 400 
   4300 zakup usług pozostałych 85 000 
   

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500 
   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 14 000 

   4410 podróże krajowe służbowe 4 000 
   4430 różne opłaty i składki 2 000 
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   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 313 160 
   4480 podatek od nieruchomości 600 

   
4520 

opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 13 444 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 1 000 

    2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 000 
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 216 000 

    Wydatki majątkowe 500 000 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 
   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój 
infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba 
(budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej 
Dębie) 500 000 

  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 410 057 
    Wydatki bieżące 410 057 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 385 057 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 700 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 280 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 700 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 52 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 8 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26 357 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 357 
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 
  80104  Przedszkola 3 619 510 
    Wydatki bieżące 3 549 510 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 2 692 858 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 354 658 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 818 658 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 331 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 49 000 
   4170 wynagrodzenie bezosobowe 7 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 338 200 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000 
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 
   4260 zakup energii 120 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 3 200 
   4300 zakup usług pozostałych 37 000 
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100 
   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 4 200 

   4410 podróże służbowe krajowe 1 700 
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   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 100 

   
4520 

opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 7 400 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 872 
   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 872 
    3) dotacje na zadania bieżące 851 780 

   

2310 

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin 
za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do 
przedszkoli publicznych i niepublicznych ) 150 000 

   

2540 

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne 
"Krasnal" w Nowej Dębie) 701 780 

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

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(śr.F.Soł.Chmielów - 20.000,-zł i śr.soł.Chmielów - 
5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę 
przedszkola i sali gimnastycznej) 70 000 

  80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 360 000 

    Wydatki bieżące 360 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 346 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 700 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 500 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 49 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 7 200 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 300 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000 

   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100 

   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 200 
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 000 
  80110  Gimnazja 4 561 714 
    Wydatki bieżące 4 561 714 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 4 501 714 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 024 000 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 100 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 257 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 580 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 84 000 
   4170 wynagrodzenie bezosobowe 3 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 477 714 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000 
   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000 
   4260 zakup energii 191 000 
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   4270 zakup usług remontowych 12 000 

   4280 zakup usług zdrowotnych 2 500 
   4300 zakup usług pozostałych 35 000 
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 
   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 3 500 

   4410 podróże krajowe służbowe 2 500 
   4430 różne opłaty i składki 200 
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 714 
   

4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 1 800 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60 000 
  80113  Dowożenie uczniów do szkół 275 200 
    Wydatki bieżące 275 200 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 275 200 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 200 

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 200 
   4170 wynagrodzenie bezosobowe 22 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 250 000 

   4300 zakup usług pozostałych 250 000 
  80114

 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół 563 144 

    Wydatki bieżące 563 144 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 563 144 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 000 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 395 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 65 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 7 000 
   4170 wynagrodzenie bezosobowe 1 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 66 144 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 000 
   4260 zakup energii 10 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 400 
   4300 zakup usług pozostałych 13 000 
   

4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700 

   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 2 500 

   
4400 

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale 
i pomieszczenia garażowe 10 000 

   4410 podróże krajowe służbowe 2 500 
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300 
   4480 podatek od nieruchomości 600 
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4520 

opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 144 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 2 000 

  80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000 
    Wydatki bieżące 50 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 50 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000 

   4300 zakup usług pozostałych 5 000 
   

4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 45 000 

  80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 601 725 

    Wydatki bieżące 601 725 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 600 225 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396 800 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 307 500 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 200 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 57 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 8 100 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 203 425 

   4220 zakup środków żywności 190 200 
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 225 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500 
  80195  Pozostała działalność 178 400 
    Wydatki bieżące 178 400 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 176 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 176 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów) 2 000 
   

4300 
zakup usług pozostałych (w tym:SKS-23.000,-zł, 
pozostałe-1.000,-zł) 24 000 

   
4440 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(nauczycieli emerytów i rencistów) 150 000 

    2) dotacje na zadania bieżące 2 400 

   

2310 

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla 
Miasta Tarnobrzeg  na pokrycie kosztów zatrudnienia 
nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie 
z zawartym porozumieniem) 2 400 

15. 851   Ochrona zdrowia 375 000 

  85111  Szpitale ogólne 120 000 

    Wydatki majątkowe 120 000 
    z tego  
    1) dotacja na zadania inwestycyjne 120 000 
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6220 

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych (dotacja 
udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu 
inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego 120 000 

  85153  Zwalczanie narkomanii 10 000 
    Wydatki bieżące 10 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 10 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 
   4300 zakup usług pozostałych 5 000 
   4410 podróże krajowe służbowe 500 
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245 000 
    Wydatki bieżące 245 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 189 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 600 

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 
   4120 składki na fundusz pracy 100 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 174 400 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 400 
   4300 zakup usług pozostałych 135 000 
   4410 podróże służbowe krajowe 1 000 
   4430 różne opłaty i składki 1 000 
   

4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 9 000 

    2) dotacje na zadania bieżące 56 000 

   

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) 56 000 

16. 852   Pomoc społeczna 9 315 322 
  85202  Domy pomocy społecznej 390 000 

    Wydatki bieżące 390 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 390 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 390 000 

   

4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej 390 000 

  85203  Ośrodki wsparcia 550 800 

    Wydatki bieżące 550 800 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 550 800 
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    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 456 025 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 353 910 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 28 100 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 65 596 
   4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 8 419 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 94 775 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia  (zad.zlec.) 2 700 
   4220 zakup środków żywności  (zad.zlec.) 4 000 
   

4230 
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych  (zad.zlec.) 100 

   4260 zakup energii  (zad.zlec.) 16 000 
   4270 zakup usług remontowych   (zad.zlec.) 1 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych  (zad.zlec.) 300 
   4300 zakup usług pozostałych  (zad.zlec.) 56 035 
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.zlec.) 20 
   

4360 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoniczne  
(zad.zlec.) 360 

   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej  (zad.zlec.) 1 000 

   4410 podróże krajowe służbowe  (zad.zlec.) 500 
   

4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
(zad.zlec.) 11 500 

   
4520 

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.zlec.) 960 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej  (zad.zlec.) 300 

  85204  Rodziny zastępcze 19 700 

    Wydatki bieżące 19 700 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 19 700 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 700 
   

4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie 
zastępczej) 19 700 

  85205
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 4 160 

    Wydatki bieżące 4 160 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 4 160 

    a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 160 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 1 160 
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 3 000 
  85206  Wspieranie rodziny 61 290 

    Wydatki bieżące 61 290 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 60 090 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 600 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 41 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 4 000 
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4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.) 6 000 

   4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) 1 600 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 490 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 1 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) 270 
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.) 2 000 

   
4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.) 3 220 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.) 1 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 
   

3020 
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
(zad.włas.b.gm.) 1 200 

  85212

 

Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 4 812 000 

    Wydatki bieżące 4 812 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 316 650 
   

 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
w tym: 264 872 

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.) 235 342 
   

 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.) 29 530 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 115 530 
   4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.) 95 000 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 20 530 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: 8 332 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 4 832 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 3 500 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 136 917 
   

4110 
składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-
zad.zlec.) 119 417 

   
4110 

składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-
zad.zlec.) 13 000 

   
4110 

składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-
włas.b.gm.) 4 500 

   4120 składki na fundusz pracy w tym: 4 093 
   4120 składki na fundusz pracy (zad.zlec.) 3 093 
   4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) 1 000 

   
 

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych w tym: 51 778 

   
 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zlec.) 21 308 

   
 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zwłas.b.gm.) 30 470 

   

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.) 17 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: 6 563 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) 4 328 
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   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.) 2 235 
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) 200 
   4300 zakup usług pozostałych w tym: 14 315 
   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.) 11 080 
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 3 235 
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.) 700 

   
4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.zlec.) 4 000 

   

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.) 8 000 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.zlec.) 1 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 495 350 

   3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.) 4 495 350 
  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 41 000 

    Wydatki bieżące 41 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 41 000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 000 

   4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: 41 000 
   

4130 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
UMiG-zad.zlec.) 18 400 

   
4130 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
OPS-zad.włas.b.pań.) 22 600 

  85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 563 000 

    Wydatki bieżące 563 000 
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 563 000 

   3110 świadczenia społeczne 539 000 
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 280 000 
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) 259 000 
   3119 świadczenia społeczne (śr.gm. PO KL.) 24 000 
  85215  Dodatki mieszkaniowe 590 000 
    Wydatki bieżące 590 000 
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 590 000 

   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 590 000 
  85216  Zasiłki stałe 139 400 
    Wydatki bieżące 139 400 
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 400 

   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) 139 400 
  85219  Ośrodki pomocy społecznej 1 310 070 
    Wydatki bieżące 1 310 070 
    z tego  
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    1) wydatki jednostek budżetowych 1 117 169 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 946 290 

   
 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.pań.) 163 070 

   
 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.) 783 220 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 713 070 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 550 000 
   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.) 163 070 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 64 220 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 140 000 
   4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) 19 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.) 10 000 
   

 
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zwłas.b.gm.) 170 879 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 30 000 
   4260 zakup energii (zad.włas.b.gm.) 28 000 
   4270 zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.) 6 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) 1 700 
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 60 000 
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.) 15 

   

4360 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
(zad.włas.b.gm.) 1 300 

   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej (zad.włas.b.gm.) 5 400 

   4410 podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.) 3 000 
   

4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.) 22 300 

   4480 podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.) 4 500 
   

4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.) 2 664 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.) 6 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 

   
3020 

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.) 6 500 

   3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.) 1 500 

   
 

3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 184 901 

   4017 wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE) 110 500 
   4117 składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE) 19 000 
   4127 składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE) 2 700 
   4217 zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE) 1 100 
   

4307 
zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. 
UE) 41 704 

   
4309 

zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL 
śr.b.pań.) 9 297 

   

4367 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoniczne 
(PO KL śr.UE) 600 

  85226  Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 19 700 

    Wydatki bieżące 19 700 
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    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 19 700 

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 700 
   

4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.) 19 700 

  85228
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 531 190 

    Wydatki bieżące 531 190 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 528 720 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 501 800 

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.) 296 600 
   

 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(zad.włas.b.gm.) 205 200 

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 389 000 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 159 000 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 230 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 400 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 12 400 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 18 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 200 
   

4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 29 600 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 38 600 
   4120 składki na Fundusz Pracy 9 200 
   4120 składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.) 4 200 
   4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 5 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.) 5 000 

   
 

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
w tym: 26 920 

   
 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zlec.) 7 000 

   
 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.włas.b.gm.) 19 920 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 3 800 
   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) 120 
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 8 000 
   4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.) 1 000 
   4440 odpisy na ZFŚSocj. 13 000 
   

4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.) 6 000 

   
4440 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.zlec.) 7 000 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
słuzby cywilnej (zad.włas.b.gm.) 1 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 470 

   
3020 

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.) 2 470 

  85295  Pozostała działalność 283 012 
    Wydatki bieżące 283 012 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 612 
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    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 470 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 85 
   4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 15 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 42 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) 10 

   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.) 32 
    2) dotacje na zadania bieżące 12 000 

   

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) 12 000 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 400 

   3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.) 20 400 

   3110 świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.) 250 000 
17. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000 

  85415  Pomoc materialna dla uczniów 80 000 
    Wydatki bieżące 80 000 
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 

   
3240 

stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia 
socjalne) 80 000 

18. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 683 371 
  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 1 083 122 

    Wydatki bieżące 400 000 
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące 400 000 
   

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: 
500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14) 400 000 

    Wydatki majątkowe 683 122 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 683 122 

   
 

a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 116 561 

   
6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy) 50 000 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina 
Nowa Dęba k.niekwalifikowane) 150 000 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka 
z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba) 250 000 

   

6057 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina 
Nowa Dęba-k.kwal.UE) 116 561 

   

6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina 
Nowa Dęba k.kw.b.gm.) 116 561 

  90002  Gospodarka odpadami 1 900 000 
    Wydatki bieżące 1 900 000 
    z tego  
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    1) wydatki jednostek budżetowych 1 900 000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 500 
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 
   4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 000 

   4120 składki na fundusz pracy 2 500 
   

 
b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
w tym: 1 770 500 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 
   4300 zakup usług pozostałych 1 753 200 
   4410 podróże służbowe krajowe 1 000 
   4440 odpis na ZFŚSocj. 3 300 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 3 000 

  90003  Oczyszczanie miast i wsi 280 000 
    Wydatki bieżące 280 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 280 000 
   

 a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 280 000 

   4300 zakup usług pozostałych 280 000 
  90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 230 000 
    Wydatki bieżące 230 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 230 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 230 000 

   4300 zakup usług pozostałych 230 000 

  90013  Schroniska dla zwierząt 23 000 
    Wydatki bieżące 23 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 23 000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 000 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 
   4300 zakup usług pozostałych 20 000 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 890 000 
    Wydatki bieżące 740 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 740 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 740 000 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 

   4260 zakup energii 550 000 
   4270 zakup usług remontowych 180 000 

    Wydatki majątkowe 150 000 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 
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6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
(inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa 
Dęba w tym śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na  
wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu 
mieszkaniowym) 150 000 

  90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 26 000 

    Wydatki bieżące 16 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 16 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16 000 
   4300 zakup usług pozostałych 16 000 

    Wydatki majątkowe 10 000 
    z tego  
    1) dotacja na zadania inwestycyjne 10 000 
   

6220 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych 5 000 

   

6230 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 5 000 

  90095  Pozostała działalność 4 251 249 
    Wydatki bieżące 4 049 200 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 4 029 200 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 200 

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 
   4120 składki na fundusz pracy 200 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000 

    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 005 000 

   

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.) 6 721 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 000 
   4260 zakup energii 2 150 000 
   

4270 

zakup usług remontowych (w tym śr.oś.Broniewskiego-
10.303,-zł na wykonanie chodnika i parkingu przy 
bud.nr 2) 150 000 

   4300 zakup usług pozostałych 1 200 000 
   

4400 
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 320 000 

   4430 różne opłaty i składki 70 000 
   

4560 

odsetki od dotacji oraz płatności: 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.) 1 279 

   
4520 

opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 7 000 

    2) dotacje na zadania bieżące 20 000 

   

2580 

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych) 20 000 
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    Wydatki majątkowe 202 049 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 82 049 

   
 

a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 49 693 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego 
i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.niekwalifikowane) 20 000 

   

6057 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego 
i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.kwalifikowane -b.UE) 49 693 

   

6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego 
i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.kwalifikowane -b.gm.) 12 356 

    2) dotacje na zadania inwestycyjne 120 000 
   

6300 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu 
Tarnobrzeskiego na budowę windy w budynku Jana 
Pawła II 4 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 120 000 

19. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 545 055 

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 250 000 
    Wydatki bieżące 1 250 000 
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące 1 250 000 

   
2480 

dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 1 250 000 

  92195  Pozostała działalność 295 055 
    Wydatki bieżące 80 823 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 60 823 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 

   4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 53 823 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 

   4260 zakup energii 15 000 
   4270 zakup usług remontowych 5 000 
   

4300 

zakup usług pozostałych (w tym śr.śr.F.Soł.Rozalin -
23.823,-zł na remont zadaszenia "Grzybka" garażu 
i wieży, WC oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK) 23 823 

    2) dotacje na zadania bieżące 20 000 

   

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) 20 000 

    Wydatki majątkowe 214 232 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 232 
   

 
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 147 385 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -
k.niekwalifikowane) 30 000 
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6057 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -
k.kwalifikowane -b.UE) 147 385 

   

6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -
k.kwalifikowane -b.gm.) 36 847 

20. 926   Kultura fizyczna 3 675 192 

  92601  Obiekty sportowe 460 397 

    Wydatki bieżące 6 000 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 6 000 
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 000 

   

4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym 
śr.Fun.Soł.T.Wola  - 6.000,-zł na zakup wyposażenia dla 
szatni sportowej) 6 000 

    Wydatki majątkowe 454 397 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 454 397 

   
 

a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 232 615 

   

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
budynku socjalno-szatniowego w Cyganach) 3 100 

   

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-
k.niekwalifikowane) 81 900 

   
6057 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.UE) 232 615 

   
6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.gm.) 136 782 

  92604  Instytucje kultury fizycznej 2 758 795 

    Wydatki bieżące 2 661 795 
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 2 646 795 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 291 000 

   4010 wynagrodzenia osobowe 920 000 
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000 
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 170 000 
   4120 składki na Fundusz Pracy 25 000 
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 109 000 
    b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 355 795 

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 228 000 
   4220 zakup środków żywności 77 000 
   4260 zakup energii 700 000 
   4270 zakup usług remontowych 7 000 
   4280 zakup usług zdrowotnych 3 000 
   4300 zakup usług pozostałych 207 795 
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 
   

4360 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoniczne 2 500 

   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 5 500 

   
4400 

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale 
i pomieszczenia garażowe 10 000 

   4410 podróże służbowe krajowe 10 000 
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   4430 różne opłaty i składki 2 000 
   4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000 
   4480 podatek od nieruchomości 48 000 
   

4520 
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 13 000 

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 4 000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 

   3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000 

    Wydatki majątkowe 97 000 
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 000 

   
6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(modernizacja systemu solarnego na basenie krytym) 50 000 

   
6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - 
modernizacja stadionu SOSiR) 35 000 

   
6050 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zakup odkurzacza wodnego na basen) 12 000 

  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 456 000 

    Wydatki bieżące 456 000 
    z tego 2 000 
    1) wydatki jednostek budżetowych 2 000 
    a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000 

   
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe 
rzeczowe) 2 000 

    2) dotacje na zadania bieżące 433 000 

   

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 gminny z zakresu 
kultury fizycznej 9 000 

   

2820 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu) 424 000 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000 

   
3040 

nagrody o charakterze szczególnym niezależne od 
wynagrodzeń 2 000 

   3250 stypendia różne (stypendia sportowe) 19 000 

     Razem: 54 556 686 

3. Wydatki majątkowe w kwocie - 5.817.077,-zł, szczegółowo określa tabela nr 3. 

Tabela Nr 3    
Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 

1. 010  Rolnictwo i łowiectwo 200 000 

  01008 Melioracje wodne 200 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi 
wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz.Przyrwa 
na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa 
Dęba-etap II) 80 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na 
rzece Dęba) 120 000 

2. 600  Transport i łączność 1 930 000 
  60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000 
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   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków 
pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka-k.niekwalifikowane) 46 748 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków 
pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka - k.kwalif. UE) 152 439 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków 
pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka k.kwalif.b.gm.) 50 813 

   dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu 
Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji 
Ocice - Jadachy) 350 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 330 000 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg 

gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.oś.Dęba-25.951,-
zł i śr. oś.B.Stalowska - 9.732,-zł) 780 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika 
wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie) 50 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika 
wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie) 150 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika 
i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie) 250 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie 
dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa 
Dęba i Chmielów 100 000 

3. 630  Turystyka 744 492 
  63095 Pozostała działalność 744 492 
   zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie 

(k.niekwalifikowane b.gm.) 91 500 
   budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - 

k.niekwalifikowane 120 000 
   zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie 

(k.kwal.b.UE) 334 253 
   budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr.UE 118 790 
   zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie  

(k.kwal.b.gm.) 58 986 
   

budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr. b.gm. 20 963 
4. 700  Gospodarka mieszkaniowa 135 000 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 000 
   

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie- projekt) 60 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów 
i nieruchomości) 75 000 

5. 720  Informatyka 233 385 
  72095 Pozostała działalność 233 385 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja 

Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k.poza 
projektem) 8 235 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja 
Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-k.kw.śr.UE) 191 377 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja 
Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.) 33 773 

6. 750  Administracja publiczna 30 000 
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000 
   wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

samochodu służbowego dla UMiG) 30 000 
7. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 400 
  75412 Ochotnicze straże pożarne 43 400 
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   wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(śr.soł.Jadachy-5.400,-zł projekt rozbudowy budynku OSP Jadachy) 5 400 

   wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 
lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Cygany śr.Fund.Soł. Cygany - 
25.951,-) 38 000 

8. 801  Oświata i wychowanie 570 000 
  80101 Szkoły podstawowe 500 000 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury 

oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali 
gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie) 500 000 

  80104 Przedszkola 70 000 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Chmielów - 

20.000,-zł i śr.soł.Chmielów - 5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji 
na budowę przedszkola i sali gimnastycznej) 70 000 

9. 851  Ochrona zdrowia 120 000 
  85111 Szpitale ogólne 120 000 
   dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 
pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu 
medycznego 120 000 

10. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 045 171 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 683 122 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji 

sanitarnej w Cyganach, Jadachy) 50 000 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba 
k.niekwalifikowane) 150 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską 
gmina Nowa Dęba) 250 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-
k.kwal.UE) 116 561 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba 
k.kw.b.gm.) 116 561 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje 

oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 
śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na  wykonanie oświetlenia ulicznego 
na osiedlu mieszkaniowym) 150 000 

  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 

   dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych 5 000 

   dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000 

  90095 Pozostała działalność 202 049 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa placów 

zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -
k.niekwalifikowane) 20 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów 
zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -
k.kwalifikowane -b.UE) 49 693 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów 
zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -
k.kwalifikowane -b.gm.) 12 356 
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   dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu 
Tarnobrzeskiego na budowę windy w budynku Jana Pawła II 4 - 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 120 000 

11. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 214 232 
  92195 Pozostała działalność 214 232 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie 

terenu przy WCK w Chmielowie -k.niekwalifikowane) 30 000 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie 

terenu przy WCK w Chmielowie -k.kwalifikowane -b.UE) 147 385 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie 

terenu przy WCK w Chmielowie -k.kwalifikowane -b.gm.) 36 847 
12. 926  Kultura fizyczna 551 397 

  92601 Obiekty sportowe 454 397 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku 

socjalno-szatniowego w Cyganach) 3 100 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane) 81 900 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.UE) 232 615 
   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.gm.) 136 782 
  92604 Instytucje kultury fizycznej 97 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 
systemu solarnego na basenie krytym) 50 000 

   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - 
modernizacja stadionu SOSiR) 35 000 

   wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 
odkurzacza wodnego na basen) 12 000 

    Razem: 5 817 077 

§ 3. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.673.275,-zł z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 
3.673.275 ,-zł (§952). 

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3.673.275,-zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek 
w kwocie 3.673.275,-zł (§ 992) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej - 394.157 zł (§ 963)

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.673.275,-zł 
w tym na: 

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-
zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,-zł, 

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.673.275,-zł w tym na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej - 394.157,-zł. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 146.000,-zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 100.000,-
zł. 

3. Tworzy się rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie - 126.000,-zł. 

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 

1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami, jak z tabeli nr 4. 
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I. DOCHODY     Tabela Nr 4 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: Dotacje Dochody 
1. 750   Administracja publiczna 131 306  
  75011  Urzędy wojewódzkie 131 206  
   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 

zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 131 206  

    w tym:   
    dochody bieżące 131 206  
  75045  Kwalifikacja wojskowa 100  
   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 

zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 100  

    w tym:   
    dochody bieżące 100  

2. 751

  

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 

i ochrony państwa oraz 
sądownictwa 3 295  

  75101

 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 3 295  

   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 3 295  

    w tym:   
    dochody bieżące 3 295  

3. 852   Pomoc społeczna 5 647 312 11 700 
  85203  Ośrodki wsparcia 550 800 - 
   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 

zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 550 800 - 

    w tym:   
    dochody bieżące 550 800  
  85212

 

Świadczenia rodzinne,świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 4 752 000 - 

   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 4 752 000 - 

    w tym:   
    dochody bieżące 4 752 000  
   2350   45 000 
  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 18 400 - 

   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 18 400 - 
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    dochody bieżące 18 400  
  85219  Ośrodki pomocy społecznej 1 500 - 
   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 

zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 1 500 - 

    w tym:   
    dochody bieżące 1 500  
  85228

 

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 303 600 11 700 

   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 303 600 11 700 

    w tym:   
    dochody bieżące 303 600  
   2350   11 700 
  85295  Pozostała działalność 21 012 - 
   2010 dot.cel.z budżetu państwa na realizację 

zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 21 012 - 

    w tym:   
    dochody bieżące 21 012  
   2350   - 

     Razem: 5 781 913 11 700 

II. WYDATKI      
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a  
1. 750   Administracja publiczna 131 306  

  75011  Urzędy wojewódzkie 131 206  
    Wydatki bieżące 131 206  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 131 206  

   
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 129 460  

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 93 152  
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 475  
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 500  
   4120 składki na Fundusz Pracy 3 333  
   

 
b)  wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych 1 746  

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 846  
   4300 zakup usług pozostałych 900  
  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  
2. 751

  

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 

i ochrony państwa oraz 
sądownictwa 3 295  
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  75101

 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 3 295  

    Wydatki bieżące 3 295  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 3 295  

   
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 2 195  

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 895  
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 260  
   4120 składki na Fundusz Pracy 40  
   

 
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych 1 100  

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 500  
   4300 zakup usług pozostałych 600  

3. 852   Pomoc społeczna 5 647 312  
  85203  Ośrodki wsparcia 550 800  
    Wydatki bieżące 550 800  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 550 800  

   
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 456 025  

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 353 910  
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 100  
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 65 596  
   4120 składki na Fundusz Pracy 8 419  
   

 
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych 94 775  

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 700  
   4220 zakup środków żywności 4 000  
   

4230 
zakup leków, wyrobów medycznych 
i produktów biobójczych 100  

   4260 zakup energii 16 000  
   4270 zakup usług remontowych 1 000  
   4280 zakup usług zdrowotnych 300  
   4300 zakup usług pozostałych 56 035  
   4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 20  
   

4360 

opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci 
telefoniczne 360  

   

4370 

opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 1 000  

   4410 podróże krajowe służbowe 500  
   

4440 
odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 11 500  

   
4520 

opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 960  

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 300  

  85212

 

Świadczenia rodzinne,świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 4 752 000  
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    Wydatki bieżące 4 752 000  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 256 650  

   
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 235 342  

   4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 95 000  
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 832  
   

4110
składki na ubezpieczenia 
społeczne 132 417  

   
4110 

składki na ubezpieczenia społeczne 
(podopieczni) 119 417  

   
4110 

składki na ubezpieczenia społeczne 
(pracownicy) 13 000  

   4120 składki na fundusz pracy 3 093  
   

 
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych 21 308  

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 328  
   4280 zakup usług zdrowotnych 200  
   4300 zakup usług pozostałych 11 080  
   4410 podróże służbowe krajowe 700  
   

4440 
odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 4 000  

   
4700 

szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 1 000  

   
 

2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 4 495 350  

   3110 świadczenia społeczne 4 495 350  
  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 18 400  

    Wydatki bieżące 18 400  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 18 400  

   
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 18 400  

   4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 400  
  85219  Ośrodki pomocy społecznej 1 500  

    Wydatki bieżące 1 500  
    z tego   
   

 
1) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 1 500  

   3110 świadczenia społeczne 1 500  
  85228

 

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 303 600  

    Wydatki bieżące 303 600  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 303 600  

   
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 296 600  

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000  
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   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000  
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 38 600  
   4120 składki na Fundusz Pracy 5 000  
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000  

   
 

b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych 7 000  

   
4440 

odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 7 000  

  85295  Pozostała działalność 21 012  
    Wydatki bieżące 21 012  
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 612  
   

 
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 570  

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 470  

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 85  

   4120 składki na Fundusz Pracy 15  

   
 

b)  wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych 42  

   4210 zakup materiałów i wyposażenia 10  
   4300 zakup usług pozostałych 32  
   

 
2) świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 20 400  

   3110 świadczenia społeczne 20 400  

     Razem: 5 781 913  

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami) 
dochody w kwocie 255.000,-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 245.000,-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. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) w kwocie 10.000,-zł; 
dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 5. 

Dochody:     Tabela Nr 5 

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: 
Planowane dochody na 

2014r 
 

     w tym:  

     bieżące majątkowe 
756

  

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 255 000 255 000 - 

 75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 255 000 255 000 - 

  
0480 

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 255 000 255 000 - 

Wydatki:      

851   Ochrona zdrowia  255 000  
 85153  Zwalczanie narkomani  10 000  
   Wydatki bieżące  10 000  
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   z tego    
   1) wydatki jednostek budżetowych  10 000  
  

 
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane  1 000  

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1 000  
  

 
b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych  9 000  

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  3 500  
  4300 zakup usług pozostałych  5 000  
  4410 podróże krajowe służbowe  500  
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  245 000  

   Wydatki bieżące  245 000  
   z tego    
   1) wydatki jednostek budżetowych  189 000  

  
 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane  14 600  

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  500  

  4120 składki na fundusz pracy  100  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  14 000  

  
 

b) wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych  174 400  

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  28 400  

  4300 zakup usług pozostałych  135 000  
  4410 podróże służbowe krajowe  1 000  

  4430 różne opłaty i składki  1 000  
  

4700 
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej  9 000  

   2) dotacje na zadania bieżące  56 000  
  

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)  56 000  

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, 
poz. 420, z póżn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, 
zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi 
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie 
z tabelą nr 6. 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Tabela Nr 6 

Wydatki sołectw 148 959   

z tego:     

- Sołectwo Alfredówka 21 332   

- Sołectwo Chmielów 25 951   

- Sołectwo Cygany 25 951   

- Sołectwo Jadachy 25 951   

- Sołectwo Tarnowska Wola 25 951   

- Sołectwo Rozalin 23 823   
Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: Kwota 

Sołectwo 
Alfredówka    21 332 
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900
  

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 21 332 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 21 332 
   Wydatki majątkowe 21 332 

   z tego  

   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 332 

  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie 
Nowa Dęba śr.F.Soł.Alfredówka na wykonanie 
oświetlenia ulicznego na osiedlu 
mieszkaniowym) 21 332 

Sołectwo 
Chmielów    25 951 

600   Transport i łączność 5 951 

 60016  Drogi publiczne gminne 5 951 
   Wydatki bieżące 5 951 
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 5 951 
  

 
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 5 951 

  
4270 

zakup usług remontowych (remont drogi 
Rutynowa w Chmielowie-F.Soł.5.951,-zł) 5 951 

801   Oświata i wychowanie 20 000 
 80104  Przedszkola 20 000 
   Wydatki majątkowe 20 000 
   z tego  
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 

  

6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(wykonanie dokumentacji na budowę 
przedszkola i sali gimnastycznej) 20 000 

Sołectwo Cygany    25 951 

754
  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 25 951 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 25 951 

   Wydatki majątkowe 25 951 
   z tego  
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 951 

  
6060 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych (śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-) 25 951 

Sołectwo Jadachy    25 951 

010   Rolnictwo i łowiectwo 25 951 

 01008  Melioracje wodne 25 951 

   Wydatki bieżące 25 951 
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 25 951 
  

 
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 25 951 

  

4300 

zakup usług pozostałych (wykonanie projektu  
odwodnienia drogi Zagroble i odwodnienia drogi 
Załuże ) 25 951 

Sołectwo 
Tarnowska Wola    25 951 

010   Rolnictwo i łowiectwo 251 

 01008  Melioracje wodne 251 

   Wydatki bieżące 251 
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   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 251 
  

 
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 251 

  
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (zakup 
sadzonek do nasadzeń w lesie gminnym) 251 

600   Transport i łączność 15 000 

 60016  Drogi publiczne gminne 15 000 
   Wydatki bieżące 15 000 
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 15 000 

  
 

a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 15 000 

  
4270 

zakup usług remontowych (remont drogi od 
szkoły do "Figury") 15 000 

754
  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 3 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 3 000 

   Wydatki bieżące 3 000 
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 3 000 
  

 
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 3 000 

  
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (zakup 
mundurów dla OSP) 3 000 

801   Oświata i wychowanie 1 700 
 80101  Szkoły podstawowe 1 700 
   Wydatki bieżące 1 700 
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 1 700 

  
 

a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 1 700 

  
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi 
dla SP w T.Woli) 1 700 

926   Kultura fizyczna 6 000 
 92601  Obiekty sportowe 6 000 

   Wydatki bieżące 6 000 
   z tego  
   1) wydatki jednostek budżetowych 6 000 
  

 
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 6 000 

  
4210 

zakup materiałów i wyposażenia (zakup 
wyposażenia dla szatni sportowej) 6 000 

Sołectwo Rozalin    23 823 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 823 
 92195  Pozostała działalność 23 823 
   Wydatki bieżące 23 823 
   z tego 23 823 
   1) wydatki jednostek budżetowych  
  

 
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 23 823 

  

4300 

zakup usług pozostałych (remont zadaszenia 
"Grzybka" garażu i wieży, WC oraz 
zagospodarowanie terenu wokół WCK) 23 823 
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4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. 
U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z poźn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 40.000,-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 40.000,-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. 

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690) Tabela nr 7 
I. DOCHODY

Lp. NAZWA KWOTA
1. Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów 26 000 

DOCHODY  -  OGÓŁEM 26 000

II. WYDATKI

Lp. NAZWA KWOTA

Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050 14 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie 14 000 

Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300 16 000

2. Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców 6 000 

3. Program Ochrony Środowiska 5 000 

4. 
Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki,zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 5 000 

Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230 10 000

5. 
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 000 

6. 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000 

WYDATKI - OGÓŁEM 40 000

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 
2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 1.900.000,- zł stanowiące dochód budżetu 
gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 
w wysokości 1.900.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8. 

Dochody:      Tabela Nr 8 

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: 
Planowane 
dochody na 

2014r  

     w tym:  

     bieżące majątkowe 
756

  

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek 

nie posiadających 
osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 
poborem 1 900 000 1 900 000 - 

 75618

 

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw 1 900 000 1 900 000 - 

  

0490 

wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw (wpływy 
z tytułu opłaty "śmieciowej") 1 900 000 1 900 000 - 

Wydatki:      
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900
  

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  1 900 000  

 90002  Gospodarka odpadami  1 900 000  
   Wydatki bieżące  1 900 000  
   z tego    
 

  
1) wydatki jednostek 
budżetowych  1 900 000  

 

  
a) wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane  129 500  

 
 4010 

wynagrodzenia osobowe 
pracowników  90 000  

 
 4040 

dodatkowe wynagrodzenie 
roczne  10 000  

 
 4100 

wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne  9 000  

 
 4110 

składki na ubezpieczenia 
społeczne  18 000  

  4120 składki na fundusz pracy  2 500  
 

  

b)  wydatki związane 
z realizacją ich zadań 
statutowych w tym:  1 770 500  

 
 4210 

zakup materiałów 
i wyposażenia  10 000  

  4300 zakup usług pozostałych  1 753 200  
  4410 podróże służbowe krajowe  1 000  
  4440 odpis na ZFŚSocj.  3 300  

  4700 

szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej  3 000  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2014 jak 
w załączniku. 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do: 

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących 
bankowej obsługi budżetu gminy, 

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu w kwocie 2.000.000,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,-zł 

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

I Wiceprzewodniczący Rady

Maria Mroczek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.
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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 350 000                    

60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000                    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - 
Jadachy) 350 000                    

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000                        
75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 000                        

3000
dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów 
policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie) 7 000                        

801 Oświata i wychowanie 152 400                    
80104 Przedszkola 150 000                    

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za 
dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i 
niepublicznych ) 150 000                    

80195 Pozostała działalność 2 400                        

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta 
Tarnobrzeg  na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła 
Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem) 2 400                        

851 Ochrona zdrowia 120 000                    
85111 Szpitale ogólne 120 000                    

6220

dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na 
podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na 
dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego 120 000                    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 000                    
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 5 000                        

6220
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 000                        

90095 Pozostała działalność 120 000                    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego na budowę windy w budynku Jana Pawła II 4- 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 120 000                    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 250 000                 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 250 000                 

2480 dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  1 250 000                 
Razem: 2 004 400                 
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 6 400                        

01030 Izby rolnicze 6 400                        

2850
dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego 6 400                        

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 130 000                    
40002 Dostarczanie wody 130 000                    

2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody  wg 
kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,-) 130 000                    

630 Turystyka 40 000                      
63095 Pozostała działalność 40 000                      

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: 40 000                      

1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego 40 000                      
750 Administracja publiczna 15 000                      

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000                      
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 promocji) 
w tym: 15 000                      

1. Promocja i organizacja wolontariatu 5 000                        
1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym 
wydawnictwa i publikacje promocyjne 3 000                        

1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei 
wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba 2 000                        

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5 000                        
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2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 2 000                        
2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych 3 000                        
3.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 3 000                        
3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja 
konferencji, spotkań itp... 3 000                        
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społecznościami 2 000                        
4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany 
doświadczeń 2 000                        

801 Oświata i wychowanie 711 780                    
80104 Przedszkola 711 780                    

2540
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole 
Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie) 711 780                    

851 Ochrona zdrowia 56 000                      
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 000                      

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 ochrony 
zdrowia) w tym: 56 000                      
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży 43 000                      
1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, 
rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni 33 000                      

1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, 
poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój 
umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych 10 000                      
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 9 000                        
2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim  z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba 9 000                        
3. Ratownictwo i ochrona ludności 4 000                        
3.1. Programy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy 4 000                        

852 Pomoc społeczna 12 000                      
85295 Pozostała działalność 12 000                      

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: 12 000                      
1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 7 000                        
1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych 5 000                        
1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej 2 000                        

2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym: 5 000                        
2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób 
starszych, chorych lub niepełnosprawnych 5 000                        

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 425 000                    
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 400 000                    

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: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14) 400 000                    

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 5 000                        

6230
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000                        

90095 Pozostała działalność 20 000                      
2580

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych 
(dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych) 20 000                      

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000                      
92195 Pozostała działalność 20 000                      

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: 20 000                      
1.Programy wspierające rozwój kulturalny dzieci i młodzieży 5 000                        
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych 15 000                      

926 Kultura fizyczna 433 000                    
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 433 000                    

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 gminny z zakresu kultury 
fizycznej) w tym: 9 000                        
1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród 
mieszkańców gminy 9 000                        

2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu) 424 000                    
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1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, 
Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska 27 000                      

2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy 31 000                      

3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów 27 000                      

4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany 27 000                      

5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu  na terenie miasta Nowa Dęba 312 000                    
Razem: 1 849 180                 
Ogółem dotacje: 3 853 580                 
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