
UCHWAŁA NR III/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2015

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. 594 1oraz 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. 8852), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 54.514.600,-zł jak w tabeli nr 1,  
w tym:

1. dochody bieżące - 52.204.584,-zł,
2. dochody majątkowe - 2.310.016,-zł

Tabela Nr 1
Planowane dochody na 
2015r

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

1. 020 Leśnictwo 20 000 - 20 000
02095 Pozostała działalność 20 000 - 20 000

0870
wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 20 000 - 20 000

2. 600 Transport i łączność 403 012 - 403 012
60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000 - 70 000

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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 (budowa deptaku 
pieszego w miejscowości Rozalin) 70 000 - 70 000

60016 Drogi publiczne gminne 333 012 - 333 012

6300

wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych (pomoc Powiatu 
Tarnobrzeskiego na zadanie 
inwestycyjne "Poprawa 
funkcjonalności układu 
komunikacyjnego miasta Nowa Dęba) 20 000 - 20 000

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin)-dotacja na 
zadanie poprawa funkcjonalności 
układu komunikacyjnego miasta 
Nowa Dęba 313 012 - 313 012

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000 740 000 310 000

70005
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 1 050 000 740 000 310 000

0470

wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 170 000 170 000 -
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0750
dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 570 000 570 000 -

0760

wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności 50 000 - 50 000

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 250 000 - 250 000

0870
wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 10 000 10 000

4. 720 Informatyka 111 580 - 111 580
72095 Pozostała działalność 111 580 - 111 580

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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 (dotacja wg umowy 
nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-
realizacja projektu PSeAP"-refundacja 
wydatków roku 2014) 111 580 - 111 580

5. 750 Administracja publiczna 199 041 199 041 -
75011 Urzędy wojewódzkie 193 941 193 941 -

2010

dot.cel.z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 193 941 193 941 -

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 5 000 5 000 -

0920 pozostałe odsetki 5 000 5 000 -
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 -

6. 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 -

7. 754
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 68 000 68 000 -
75416 Straż gminna (miejska) 68 000 68 000 -

0570
grzywny, kary i inne kary pieniężne 
od ludności 68 000 68 000 -

8. 756

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 24 936 030 24 936 030 -

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 -
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75615

Wpływy z podatku 
rolnego,leśnego,podatku od 
czynności cywilnopranych od 
osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 12 310 000 12 310 000 -

0310 podatek od nieruchomości 12 000 000 12 000 000 -
0320 podatek rolny 20 000 20 000 -
0330 podatek leśny 125 000 125 000 -
0340 podatek od środków transportowych 55 000 55 000 -
0430 wpływy z opłaty targowej 100 000 100 000 -

0500
podatek od czynności cywilno - 
prawnych 10 000 10 000 -

75616

Wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 3 418 000 3 418 000 -

0310 podatek od nieruchomości 2 800 000 2 800 000 -
0320 podatek rolny 300 000 300 000 -
0330 podatek leśny 3 000 3 000 -
0340 podatek od środków transportowych 95 000 95 000 -
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 350 000 350 000 -

0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000 60 000 -

0480

wpływy z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 290 000 290 000 -

75621

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa 8 848 030 8 848 030 -

0010
podatek dochodowy od osób 
fizycznych 8 518 030 8 518 030 -

0020
podatek dochodowy od osób 
prawnych 330 000 330 000 -

758 Różne rozliczenia 12 579 762 12 579 762 -

75801

Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 10 060 483 10 060 483 -

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 10 060 483 10 060 483 -

75805
Część rekompensująca 
subwencji ogólnej dla gmin 863 984 863 984 -

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 863 984 863 984

75807
Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin 1 045 000 1 045 000 -

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 045 000 1 045 000 -

75831
Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla gmin 610 295 610 295 -

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 610 295 610 295 -
9. 801 Oświata i wychowanie 1 509 368 1 159 368 350 000

80101 Szkoły podstawowe 368 440 18 440 350 000

0750
dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 18 440 18 440 -

6630

dotacje celowe otrzymane 
z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego (środki na budowę Hali 
Sportowej przy SP 2 w Nowej Dębie) 350 000 - 350 000
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80103
Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 89 110 89 110 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 89 110 89 110 -

80104 Przedszkola 758 093 758 093 -

0690
wpływy z różnych opłat (opłata stała 
za pobyt dziecka w przedszkolu) 121 270 121 270 -

0830

wpływy z usług (dochody z tytułu 
zwrotu kosztów wychowania 
przedszkolnego-UMiG) 190 000 190 000 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 446 823 446 823 -

80106
Inne formy wychowania 
przedszkolnego 108 205 108 205 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 108 205 108 205 -

80110 Gimnazja 10 000 10 000 -

0750
dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 500 500 -

0830 wpływy z usług 9 500 9 500 -
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 175 520 175 520 -

0830 wpływy z usług 175 520 175 520 -
10. 852 Pomoc społeczna 6 037 238 6 037 238 -

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 4 476 500 4 476 500 -

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 4 416 500 4 416 500 -

2360

dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 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 38 300 38 300 -
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2010

dot.cel.z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 13 500 13 500 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 24 800 24 800 -

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 266 100 266 100 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 266 100 266 100 -

85216 Zasiłki stałe 161 773 161 773 -

0970
wpływy z różnych dochodów 
(rozliczenia z lat ubiegłych) 173 173 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 161 600 161 600 -

85219 Ośrodki pomocy społecznej 326 615 326 615 -
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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205 (realizacja projektu 
PO KL śr.UE) 158 866 158 866 -

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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205 (realizacja projektu 
PO KL śr.budż.pań.) 3 989 3 989 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 163 260 163 260 -

85228

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 198 550 198 550 -

0830 wpływy z usług 21 750 21 750 -

2010

dot.cel.z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 176 800 176 800 -

11. 853
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 494 200 494 200 -
85305 Żłobki 494 200 494 200 -

0830 wpływy z usług 91 000 91 000 -

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 403 200 403 200

12. 900
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 6 224 207 5 319 300 904 907

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona 
środowiska 840 459 - 840 459
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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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 (budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska 
Wola-śr.PROW) 840 459 - 840 459

90002 Gospodarka odpadami 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 za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) 1 900 000 1 900 000 -

90019

Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze 
środowiska 119 300 119 300 -

0690

wpływy z różnych opłat (wpływ 
środków za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska i wpływy ze 
składowania odpadów) 70 000 70 000 -

2440

dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych (dotacja 
z NFOŚiGW w Warszawie na 
"Opracowanie i wdrożenie Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Nowa Dęba 49 300 49 300 -

90095 Pozostała działalność 3 364 448 3 300 000 64 448

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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 (zagospodarowanie 
terenu przy Wiejskim Centrum 
Kultury w Chmielowie-refundacja 
wydatków z roku 2014) 64 448 - 64 448

13. 926 Kultura fizyczna 878 867 668 350 210 517
92601 Obiekty sportowe 210 517 - 210 517

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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 (Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Jadachach- 
refundacja wydatków z roku 2014) 210 517 - 210 517

92604 Instytucje kultury fizycznej 668 350 668 350 -

0750
dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 40 750 40 750 -

0830 wpływy z usług 627 350 627 350 -
0920 pozostałe odsetki 250 250 -
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Razem: 54 514 600 52 204 584 2 310 016

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 55.355.059,-zł jak w tabeli nr 2, 
w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie - 48.803.141,-zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie - 6.551.918,-zł

Tabela Nr 2
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 394 500

01008 Melioracje wodne 367 500
Wydatki bieżące 137 500
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 15 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 500

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500
4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 122 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000

4270
zakup usług remontowych (w tym śr.oś.B.Stalowska-3000,-zł 
remont kładki) 20 000

4300 zakup usług pozostałych 80 000
4430 różne opłaty i składki 12 000

Wydatki majątkowe 230 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000

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 ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, 
Gmina Nowa Dęba-etap IV) 90 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu 
na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej 
w miejscowości Nowa Dęba) 140 000

01030 Izby rolnicze 7 000
Wydatki bieżące 7 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 7 000

2850
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000

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. 020 Leśnictwo 50 000

02095 Pozostała działalność 50 000
Wydatki bieżące 50 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 50 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 000

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000

4210
zakup materiałów i wyposażenia (w tym.śr. F.Soł.Cygany-
6.993,50 na zakup i sadzenie sadzonek w lesie gminnym) 10 000

4300
zakup usług pozostałych (w tym śr.soł.Chmielów 1.400,-zł na 
pielęgnację lasu gminnego) 20 000
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3. 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/15) 130 000

4. 600 Transport i łączność 2 486 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 234 000

Wydatki majątkowe 234 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 000
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 70 000

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
deptaka pieszego w miejscowości Rozalin-k.niekwalifikowane) 45 000

6057
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
deptaka pieszego w miejscowości Rozalin- k.kwalif. UE) 70 000

6059
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
deptaka pieszego w miejscowości Rozalin k.kwalif.b.gm.) 20 000
2) dotacja na zadania inwestycyjne 99 000

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 
1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja 
techniczna 79 000

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 
1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761) 20 000

60016 Drogi publiczne gminne 2 152 000
Wydatki bieżące 582 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 582 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 000
4120 składki na fundusz pracy 350
4170 wynagrodzenia bezosobowe 31 650

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 545 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000

4270

zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Chmielów-10.993,50 
remont dróg +zakup kamienia, przepusty; śr.soł.Rozalin 4.850 
- remont dróg; śr.oś.B.Stalowska-3.000,-zł zakup tłucznia) 200 000

4300 zakup usług pozostałych 290 000
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000

Wydatki majątkowe 1 570 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 570 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa 
dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym 
śr.F.Soł.Cygany-20.000,-zł na wykon.powierzchni asfaltowej 
drogi gminnej,  śr.oś.P.Dębskie- 26.993,50 na wykonanie 
projektu modernizacji ul.Torowej) 590 000

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

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa 
funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba) 630 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej 
w Chmielowie) 150 000
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6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie 
dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa 
Nowa Dęba i Chmielów 150 000

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

4270 zakup usług remontowych 20 000
60095 Pozostała działalność 80 000

Wydatki bieżące 80 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 72 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34 000
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

5. 630 Turystyka 2 000
63095 Pozostała działalność 2 000

Wydatki bieżące 2 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 2 000

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) 2 000

6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000

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

Wydatki majątkowe 50 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów 
i nieruchomości) 50 000

7. 710 Działalność usługowa 366 600
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000

Wydatki bieżące 190 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 190 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 500

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500
4170 wynagrodzenia bezosobowe 120 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 500
4300 zakup usług pozostałych 69 000
4430 różne opłaty i składki 500

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 96 000
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Wydatki bieżące 96 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 96 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000
b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95 000

4300
zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, 
kartograficzne, podział działek, wycena lokali) 80 000

4430 różne opłaty i składki 15 000
71035 Cmentarze 80 600

Wydatki bieżące 80 600
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 80 600
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 80 600

4300 zakup usług pozostałych 80 600
8. 750 Administracja publiczna 4 658 943

75011 Urzędy wojewódzkie 193 941
Wydatki bieżące 193 941
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 191 941
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185 941

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 140 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 20 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 20 000
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 5 941

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) 2 000
4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.) 4 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.) 2 000

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 000
Wydatki bieżące 165 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 45 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800
b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43 200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 200
4300 zakup usług pozostałych 22 000

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) 4 070 902
Wydatki bieżące 3 940 902
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 3 920 902
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 164 902

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 404 902
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 420 000
4120 składki na Fundusz Pracy 45 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 50 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 756 000
4140 wpłaty na PFRON 10 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 160 000
4260 zakup energii 40 000
4280 zakup usług zdrowotnych 4 000
4300 zakup usług pozostałych 160 000
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4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000

4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale 
i pomieszczenia garażowe 15 000

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 10 000

4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 10 000
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 20 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000
Wydatki majątkowe 130 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa 
korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami) 120 000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000
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 105 000

Wydatki bieżące 105 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 89 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 400
4120 składki na Fundusz Pracy 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 78 500
4210 zakup materiałów i wyposażenia 27 000
4300 zakup usług pozostałych 50 000
4430 różne opłaty i składki 1 500

2) dotacje na zadania bieżące 16 000

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) 16 000

75095 Pozostała działalność 124 000
Wydatki bieżące 124 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 49 000
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 43 000
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

4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 8 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 000
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3030
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów 
i przewodniczących osiedli) 75 000

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 828 400
75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 500

Wydatki bieżące 7 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 7 000

3000
dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup 
paliwa do samochodów dla Komisariatu w Nowej Dębie) 7 000
Wydatki majątkowe 18 500
z tego
1) dotacja na zadania inwestycyjne 18 500

6170

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup 
oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej 
Dębie) 18 500

75412 Ochotnicze straże pożarne 391 300
Wydatki bieżące 326 300
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 286 300
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 242 800

4210

zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.Fund.Soł.Chmielów 
6.000,-zł na zakup szafek ubraniowych dla OSP Chmielów; 
śr.soł.Chmielów 4.000,-na zakup mundurów:śr.soł.Rozalin-
1.500,- na zakup mundurów) 70 000

4260 zakup energii 60 000

4270
zakup usług remontowych (w tym: F.Soł.Rozalin-5.000,-zł na 
remont budynku OSP Rozalin) 30 000

4280 zakup usług zdrowotnych 10 000
4300 zakup usług pozostałych 50 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300
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 65 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000

6050
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-26.993,50 27 000

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym 
śr.Fund.Soł. T.Wola - 26.993,50) 38 000
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75414 Obrona cywilna 10 000
Wydatki bieżące 10 000
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 1 000
4260 zakup energii 2 000
4270 zakup usług remontowych 3 000
4300 zakup usług pozostałych 3 000

75416 Straż gminna (miejska) 399 600
Wydatki bieżące 399 600
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 389 600
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 276 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 45 000
4120 składki na Fundusz Pracy 6 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40 600
4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 000
4280 zakup usług zdrowotnych 600
4300 zakup usług pozostałych 8 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000
4410 podróże krajowe służbowe 500
4430 różne opłaty i składki 1 500
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 000
75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000

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

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4300 zakup usług pozostałych 1 000

11. 757 Obsługa długu publicznego 600 000

75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 600 000
Wydatki bieżące 600 000
z tego
1) obsługa długu publicznego 600 000

8110

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek 600 000

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
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13. 801 Oświata i wychowanie 21 260 374
80101 Szkoły podstawowe 10 046 480

Wydatki bieżące 8 146 480
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 7 953 080
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 771 600

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 214 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 455 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 975 100
4120 składki na Fundusz Pracy 118 200
4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 300

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 181 480

4210

zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.soł.Jadachy -
3.000,-zł na zakup płytek na rów przy boisku wielofunkcyjnym 
oraz 2.400,-zł śr soł. Jadachy na zakup projektora; 
śr.soł.Rozalin 1.000,-zł na zakup piasku na boisko do siatkówki 
przy SP w Rozalinie) 129 500

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym 
śr.F.Soł.Alfredówka-2.000,-zł na zakup projektora 
multumedialnego) 22 000

4260 zakup energii 437 500

4270

zakup usług remontowych (w tym:śr.F.Soł.Alfredówka-13.000,- 
wymiana rynien; F.Soł.Chmielów-10.000,-zł remont dachu na 
ZS w Chmielowie;śr.oś.Dęba-26.993,50-wykonanie tynku na SP 
Nr 3 w Nowej Dębie; oś.B.Stalowska-3.000,- wymiana rynien 
na SP w Alfredówce) 150 000

4280 zakup usług zdrowotnych 11 000
4300 zakup usług pozostałych 70 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 500
4410 podróże krajowe służbowe 4 000
4430 różne opłaty i składki 500
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 320 000
4480 podatek od nieruchomości 600
4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 17 880

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 400

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 193 400
Wydatki majątkowe 1 900 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 900 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 
pomieszczeń w budynku szkoły ZPO pod potrzeby przedszkola 
Nr 4 w Nowej Dębie i świetlicy szkolnej) 150 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój 
infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - 
Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II) 1 750 000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 423 488
Wydatki bieżące 423 488
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 399 788
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370 900

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 288 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 54 000
4120 składki na Fundusz Pracy 7 900

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28 888
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 558
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000

4330

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- 
zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych) 5 000
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4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 330
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 700

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 700
80104 Przedszkola 3 686 700

Wydatki bieżące 3 586 700
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 2 382 200
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 935 800

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 479 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 289 000
4120 składki na Fundusz Pracy 33 800
4170 wynagrodzenie bezosobowe 7 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 446 400
4210 zakup materiałów i wyposażenia 44 200
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000
4260 zakup energii 90 000
4270 zakup usług remontowych 20 000
4280 zakup usług zdrowotnych 2 000
4300 zakup usług pozostałych 22 000

4330

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- 
zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG) 165 000

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100
4410 podróże służbowe krajowe 600
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 600
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 4 500

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500
3) dotacje na zadania bieżące 1 200 000

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej 
Dębie) 1 200 000
Wydatki majątkowe 100 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 
dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali 
gimnastycznej w Chmielowie) 100 000

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 317 065
Wydatki bieżące 317 065
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 306 965
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288 765

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 229 565
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 39 000
4120 składki na Fundusz Pracy 5 200

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 200
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 700

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 100
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 100

80110 Gimnazja 4 124 533
Wydatki bieżące 4 124 533
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 4 076 533
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 648 233
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 788 822
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 536 500
4120 składki na Fundusz Pracy 74 911
4170 wynagrodzenie bezosobowe 1 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 428 300
4210 zakup materiałów i wyposażenia 41 500
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000
4260 zakup energii 149 300
4270 zakup usług remontowych 20 000
4280 zakup usług zdrowotnych 2 000
4300 zakup usług pozostałych 35 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800
4410 podróże krajowe służbowe 2 500
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 900
4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 3 000

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 300
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 295 200

Wydatki bieżące 295 200
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 295 200
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 270 000
4300 zakup usług pozostałych 270 000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 600 144
Wydatki bieżące 600 144
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 599 944
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 536 500

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 427 500
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 71 000
4120 składki na Fundusz Pracy 7 000
4170 wynagrodzenie bezosobowe 1 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 63 444
4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 000
4260 zakup energii 12 000
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 10 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500

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 8 200
4480 podatek od nieruchomości 600
4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 144

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 2 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000

Wydatki bieżące 50 000
z tego
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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 630 920
Wydatki bieżące 630 920
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 629 420
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440 100

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 346 500
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 600
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 61 000
4120 składki na Fundusz Pracy 8 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 189 320
4220 zakup środków żywności 175 520
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 800

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowwych i innych formach wychowania 
przedszkolnego 86 277
Wydatki bieżące 86 277
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 80 377
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 635

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 63 435
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 000
4120 składki na Fundusz Pracy 2 200

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 742
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 742

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 900

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowoych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych 822 167
Wydatki bieżące 822 167
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 809 067
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779 467

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 685 178
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 81 400
4120 składki na Fundusz Pracy 12 889

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29 600
4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 400
4260 zakup energii 13 200

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 100
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 100

80195 Pozostała działalność 177 400
Wydatki bieżące 177 400
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 175 000
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 175 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów) 1 000

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

14. 851 Ochrona zdrowia 410 000
85111 Szpitale ogólne 120 000

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

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 280 000
Wydatki bieżące 280 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 219 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 600

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000
4120 składki na fundusz pracy 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 500

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 199 400
4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 400
4300 zakup usług pozostałych 173 000
4410 podróże służbowe krajowe 1 000
4430 różne opłaty i składki 1 000

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 1 000
2) dotacje na zadania bieżące 61 000

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) 61 000

15. 852 Pomoc społeczna 8 869 578
85202 Domy pomocy społecznej 430 000

Wydatki bieżące 430 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 430 000
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 430 000

4330

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- 
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 430 000

85203 Ośrodki wsparcia 550 800
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Wydatki bieżące 550 800
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 550 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475 800

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 369 205
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 29 103
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 68 644
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 8 848

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia  (zad.zlec.) 1 000
4220 zakup środków żywności  (zad.zlec.) 4 000

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

4260 zakup energii  (zad.zlec.) 15 000
4270 zakup usług remontowych   (zad.zlec.) 500
4280 zakup usług zdrowotnych  (zad.zlec.) 300
4300 zakup usług pozostałych  (zad.zlec.) 40 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.) 1 340
4410 podróże krajowe służbowe  (zad.zlec.) 300
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  (zad.zlec.) 11 500

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.zlec.) 960

85204 Rodziny zastępcze 50 000
Wydatki bieżące 50 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 50 000
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000

4330

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- 
opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej) 50 000

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 4 200
Wydatki bieżące 4 200
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 4 200
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 200

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 1 700
4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 2 500

85206 Wspieranie rodziny 67 190
Wydatki bieżące 67 190
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 66 190
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 100

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 45 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 7 100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.) 6 000
4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) 1 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 090
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 1 000
4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) 350
4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.) 2 000

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.) 2 740

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej (zad.włas.b.gm.) 1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000

3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
(zad.włas.b.gm.) 1 000

85212

Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 476 500
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Wydatki bieżące 4 476 500
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 288 636
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 243 623
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.) 214 093
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) 29 530

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 113 530
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.) 93 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 20 530
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: 8 500
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 5 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 3 500

4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 117 500
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.) 100 000
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: 45 013
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.) 14 543
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: 4 763
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) 2 528
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.) 2 235
4260 zakup energii (zad.zlec.) 1 800
4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) 200
4300 zakup usług pozostałych w tym: 6 268
4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.) 3 033
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.) 3 282

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

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.) 2 000

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej (zad.zlec.) 1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 187 864

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.) 4 187 864

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 38 300
Wydatki bieżące 38 300
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 38 300
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 300

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: 38 300

4130
- składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni UMiG-
zad.zlec.) 13 500

4130
- składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni OPS-
zad.włas.b.pań. 24 800
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85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 570 100
Wydatki bieżące 570 100
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 570 100

3110 świadczenia społeczne 546 100
3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 280 000
3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) 266 100
3119 świadczenia społeczne (śr.gm. PO KL.) 24 000

85215 Dodatki mieszkaniowe 540 000
Wydatki bieżące 540 000
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 000

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 540 000
85216 Zasiłki stałe 161 773

Wydatki bieżące 161 773
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 173
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 173

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.) 173
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 600

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) 161 600
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 304 895

Wydatki bieżące 1 304 895
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 1 136 540
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 972 260
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.) 163 260
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) 809 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 743 260
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) 580 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.) 163 260
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 62 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 140 000
4120 składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) 17 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.) 10 000

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.zwłas.b.gm.) 164 280

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 25 000
4260 zakup energii (zad.włas.b.gm.) 18 000
4270 zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.) 3 000
4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) 620
4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 70 000

4360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
(zad.włas.b.gm.) 7 060

4410 podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.) 4 000

4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.) 22 200

4480 podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.) 4 200

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.) 4 200

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej (zad.włas.b.gm.) 6 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500

3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.) 5 500
3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 162 855
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4017 wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE) 37 465
4117 składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE) 6 542
4127 składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE) 918
4217 zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE) 500
4307 zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE) 113 141
4309 zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.) 3 989

4367
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (PO KL 
śr.UE) 300

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 10 000
Wydatki bieżące 10 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 10 000
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000

4330
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) 10 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 402 820
Wydatki bieżące 402 820
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 399 650
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 377 180
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.) 173 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) 204 180

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 283 000
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm. 160 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 123 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) 12 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 18 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 52 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 28 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 24 000
4120 składki na Fundusz Pracy 7 180
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.) 4 180
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) 3 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.) 5 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: 22 470
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.) 3 400
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
(zad.włas.b.gm.) 19 070

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) 3 000
4280 zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) 570
4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) 200
4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) 8 000
4410 podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.) 1 000
4440 odpisy na ZFŚSocj. 8 700

4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.włas.b.gm.) 5 500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.) 3 200

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej (zad.włas.b.gm.) 1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 170

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.) 400

3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.) 2 770

85295 Pozostała działalność 263 000
Wydatki bieżące 263 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 13 000
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2360

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne 
gminy w zakresie pomocy społecznej) 13 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.) 250 000
16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 446 000

85305 Żłobki 446 000
Wydatki bieżące 446 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 445 600
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360 400

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 283 400
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 000
4120 składki na fundusz pracy 7 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 85 200
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4220 zakup środków żywności 35 000
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000
4260 zakup energii 20 000
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 10 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000
4410 podróże służbowe krajowe 200
4440 odpis na ZFŚSocj. 11 100
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 200
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400
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 9 696 946

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 2 370 918
Wydatki bieżące 370 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 370 000

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: 462.500*0,80=370.000,- dopłata za I-XII/15) 370 000
Wydatki majątkowe 2 000 918
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 918
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 840 459

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa 
Dęba i Tarnowska Wola) 320 000

6057

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa 
Dęba i Tarnowska Wola-k.kwal.UE) 840 459

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa 
Dęba i Tarnowska Wola k.kw.b.gm.) 840 459
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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 124 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 96 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 000
4120 składki na fundusz pracy 2 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 776 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4300 zakup usług pozostałych 1 768 218
4410 podróże służbowe krajowe 500
4440 odpis na ZFŚSocj. 3 282

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 3 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 290 000
Wydatki bieżące 290 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 290 000
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 290 000

4300 zakup usług pozostałych 290 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 180 000

Wydatki bieżące 180 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 180 000
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 180 000

4300 zakup usług pozostałych 180 000
90013 Schroniska dla zwierząt 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

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4300 zakup usług pozostałych 17 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 825 828
Wydatki bieżące 725 828
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 725 828
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 725 828

4210 zakup materiałów i wyposażenia 75 828
4260 zakup energii 480 000
4270 zakup usług remontowych 170 000

Wydatki majątkowe 100 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje 
oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba) 100 000

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 87 000
Wydatki bieżące 71 500
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 71 500
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 71 500

4300
zakup usług pozostałych (w tym opracowanie i wdrożenie 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba) 71 500
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Wydatki majątkowe 15 500
z tego
1) dotacja na zadania inwestycyjne 15 500

6220

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

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 14 500

90095 Pozostała działalność 4 023 200
Wydatki bieżące 4 023 200
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 4 003 200
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 200

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000
4120 składki na fundusz pracy 200
4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 959 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 000
4260 zakup energii 2 150 000

4270
zakup usług remontowych  (w tym śr.osiedla Broniewskiego-
10.635,44 wykonanie parkingu przy budynku nr 3) 209 000

4300

zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.Alfredówka 7.512,58 - 
5.000,- wykonanie wiaty na stojaki obok cmentarza 2.512,58 
wykonanie tablic ogłoszeniowych) 800 000

4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale 
i pomieszczenia garażowe 630 000

4430 różne opłaty i składki 50 000
4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 20 000

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

19. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 309 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 251 000

Wydatki bieżące 1 251 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 1 251 000

2480
dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury (w tym śr.soł.Rozalin 1.000,-zł) 1 251 000

92195 Pozostała działalność 58 000
Wydatki bieżące 58 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 43 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000
b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 42 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4260 zakup energii 10 000

4270
zakup usług remontowych (w tym śr.F.Soł.Rozalin 19.321,14 - 
remont "Grzybka przy WCK w Rozalinie) 25 000

4300 zakup usług pozostałych 2 000
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 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) 15 000

20. 926 Kultura fizyczna 3 326 423
92604 Instytucje kultury fizycznej 2 838 582

Wydatki bieżące 2 820 582
z tego
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1) wydatki jednostek budżetowych 2 804 582
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 481 000

4010 wynagrodzenia osobowe 1 020 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 202 000
4120 składki na Fundusz Pracy 25 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 160 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 323 582
4210 zakup materiałów i wyposażenia 252 000
4220 zakup środków żywności 67 282
4260 zakup energii 680 000

4270
zakup usług remontowych  (w tym śr.osiedla B.Stalowska 
933,61 - zakup klińca na boisko sportowe w Tarnowskiej Woli) 20 000

4280 zakup usług zdrowotnych 2 500
4300 zakup usług pozostałych (w tym 500 zł śr.soł.Rozalin) 162 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 500

4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale 
i pomieszczenia garażowe 12 000

4410 podróże służbowe krajowe 10 000
4430 różne opłaty i składki 1 500
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000
4480 podatek od nieruchomości 47 000
4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 16 800

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 5 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 000
Wydatki majątkowe 18 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 475 000

Wydatki bieżące 475 000
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 rzeczo 2 000
2) dotacje na zadania bieżące 450 000

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie 
rozwoju sportu) 450 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000

3040
nagrody o charakterze szczególnym niezależne od 
wynagrodzeń 2 000

3250 stypendia różne (stypendia sportowe) 21 000
92695 Pozostała działalność 12 841

Wydatki bieżące 12 841
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 12 841
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 841

4300

zakup usług pozostałych (refundacja wydatków związanych 
z realizacją projektu Strategi Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjionalnego na 
lata 2014-2020) 12 841

Razem: 55 355 059

3. Wydatki majątkowe w kwocie - 6.551.918,-zł, szczegółowo określa tabela nr 3.
Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 230 000

01008 Melioracje wodne 230 000
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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 IV) 90 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece 
Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba) 140 000

2. 600 Transport i łączność 1 804 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 234 000

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego 
w miejscowości Rozalin-k.niekwalifikowane) 45 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego 
w miejscowości Rozalin- k.kwalif. UE) 70 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego 
w miejscowości Rozalin k.kwalif.b.gm.) 20 000
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 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - 
etap I dokumentacja techniczna 79 000
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 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza 
w km 0+000-2+761) 20 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 570 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych 
w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Soł.Cygany-20.000,-zł na 
wykon.powierzchni asfaltowej drogi gminnej,  śr.oś.P.Dębskie- 26.993,50 
na wykonanie projektu modernizacji ul.Torowej) 590 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. 
Hubala-oś.P.Dębskie) 50 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności 
układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba) 630 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu 
wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie) 150 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji 
technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów 150 000

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów 
i nieruchomości) 50 000

4. 750 Administracja publiczna 130 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 000

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy 
w budynku UMiG wraz z instalacjami) 130 000

5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83 500
75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 500

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu 
policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie) 18 500

75412 Ochotnicze straże pożarne 65 000
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa 
budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-26.993,50 27 000
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego 
samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 26.993,50) 38 000

6. 801 Oświata i wychowanie 2 000 000
80101 Szkoły podstawowe 1 900 000

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pomieszczeń 
w budynku szkoły ZPO pod potrzeby przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie 
i świetlicy szkolnej) 150 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury 
oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP 
Nr 2 w Nowej Dębie - etap II) 1 750 000

80104 Przedszkola 100 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie) 100 000

7. 851 Ochrona zdrowia 120 000
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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

8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 116 418
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 2 000 918

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola) 320 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola-
k.kwal.UE) 840 459
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola 
k.kw.b.gm.) 840 459

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe 
w mieście i gminie Nowa Dęba) 100 000

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska 15 500
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych 1 000
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych 14 500

9. 926 Kultura fizyczna 18 000
92604 Instytucje kultury fizycznej 18 000

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000
Razem: 6 551 918

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 840.459,-zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 840.459,-zł będą przychody z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 840.459,-zł.
3. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.739.579,-zł z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 840.459,-zł w tym na:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 840.459,-zł (§ 952)

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie -2.899.120,-zł (§ 952).
4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.899.120,-zł z tytułu:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.899.120,-zł (§ 992).
§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.739.579,-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 – 840.459,-zł

2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 840.459,-zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.899.120,-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:
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1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami, jak z tabeli nr 4.

Dochody Tabela Nr 4
Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: Dotacje Dochody
750 Administracja publiczna 194 041

75011 Urzędy wojewódzkie 193 941

2010

dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 193 941
w tym:
dochody bieżące 193 941

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

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

852 Pomoc społeczna 5 157 600 29 000
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 4 416 500 15 000

2010

dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 4 416 500 -
w tym:
dochody bieżące 4 416 500

2350 15 000

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 13 500 -

2010

dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 13 500 -
w tym:
dochody bieżące 13 500

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 176 800 14 000

2010

dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 176 800 14 000
w tym:
dochody bieżące 176 800

2350 14 000
Razem: 5 354 936 29 000
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Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a
750 Administracja publiczna 194 041

75011 Urzędy wojewódzkie 193 941
Wydatki bieżące 193 941
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 191 941
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185 941

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 000
4120 składki na Fundusz Pracy 5 941

b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 6 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4300 zakup usług pozostałych 4 000

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

75045 Kwalifikacja wojskowa 100
Wydatki bieżące 100
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 100
a)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 100

4410 podróże służbowe krajowe 100

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

852 Pomoc społeczna 5 157 600
85203 Ośrodki wsparcia 550 800

Wydatki bieżące 550 800
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 550 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475 800

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 369 205
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 103
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 644
4120 składki na Fundusz Pracy 8 848

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 75 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4220 zakup środków żywności 4 000

4230
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych 100

4260 zakup energii 15 000
4270 zakup usług remontowych   (zad.zlec.) 500
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4280 zakup usług zdrowotnych 300
4300 zakup usług pozostałych 40 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 340
4410 podróże krajowe służbowe 300
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 500

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 960

85212

Świadczenia rodzinne,świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 4 416 500
Wydatki bieżące 4 416 500
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 228 636
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 093

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 95 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni) 100 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy) 13 000
4120 składki na fundusz pracy 3 093

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 12 543

4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 328
4280 zakup usług zdrowotnych 200
4300 zakup usług pozostałych 3 033
4410 podróże służbowe krajowe 700
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 187 864

3110 świadczenia społeczne 4 187 864

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 13 500
Wydatki bieżące 13 500
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 13 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 500

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 176 800
Wydatki bieżące 176 800
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 176 400
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 123 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 000
4120 składki na Fundusz Pracy 3 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 3 400

4280 zakup usług zdrowotnych 200
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400

Razem: 5 354 936
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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 290.000,-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 280.000,-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

Planowane dochody na 
2015r

w tym:Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem:

bieżące majątkowe
756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 290 000 290 000 -
75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie 
ustaw 290 000 290 000 -

0480

wpływy z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 290 000 290 000 -

Wydatki:
851 Ochrona zdrowia 290 000

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 280 000
Wydatki bieżące 280 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 219 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 600

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000
4120 składki na fundusz pracy 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 500

b)  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 199 400
4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 400
4300 zakup usług pozostałych 173 000
4410 podróże służbowe krajowe 1 000
4430 różne opłaty i składki 1 000

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 1 000
2) dotacje na zadania bieżące 61 000

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) 61 000
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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 154 807,72
z tego:
- Sołectwo Alfredówka 22 512,58
- Sołectwo Chmielów 26 993,50
- Sołectwo Cygany 26 993,50
- Sołectwo Jadachy 26 993,50
- Sołectwo Tarnowska 
Wola 26 993,50
- Sołectwo Rozalin 24 321,14
Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: Kwota

Sołectwo Alfredówka 22 512,58
801 Oświata i wychowanie 15 000,00

80101 Szkoły podstawowe 15 000,00
Wydatki bieżące 15 000,00
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00

4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup 
projektora multimedialnego) 2 000,00

4270
zakup usług remontowych (wymiana rynien na SP 
w Alfredówce) 13 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 512,58
90095 Pozostała działalność 7 512,58

Wydatki bieżące 7 512,58
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 7 512,58
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 512,58

4300

zakup usług pozostałych (wykonanie wiaty na stojaki 
rowerowe obok cmentarza-5.000,-zł, wykonanie tablic 
ogłoszeniowych-2512,58) 7 512,58

Sołectwo Chmielów 26 993,50
600 Transport i łączność 10 993,50

60016 Drogi publiczne gminne 10 993,50
Wydatki bieżące 10 993,50
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 10 993,50
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 993,50

4270
zakup usług remontowych (remont dróg-zakup kamienia 
przepusty) 10 993,50

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 6 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00
Wydatki bieżące 6 000,00
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 000,00

4210
zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek ubraniowych 
dla OSP Chmielów) 6 000,00

801 Oświata i wychowanie 10 000,00
80101 Szkoły podstawowe 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00

4270
zakup usług remontowych (remont dachu na Zespole Szkół 
w Chmielowie) 10 000,00
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Sołectwo Cygany 26 993,50
020 Leśnictwo 6 993,50

02095 Pozostała działalność 6 993,50
Wydatki bieżące 6 993,50
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 6 993,50
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 993,50

4210
zakup materiałów i wyposażenia (zakup i sadzenie sadzonek 
w lesie gminnym) 6 993,50

600 Transport i łączność 20 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00

Wydatki majątkowe 20 000,00
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 
powierzchni asfaltowej drogi gminnej do posesji 
P.J.Włodarczyka  Cygany 57) 20 000,00

Sołectwo Jadachy 26 993,50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 26 993,50
75412 Ochotnicze straże pożarne 26 993,50

Wydatki bieżące 26 993,50
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 26 993,50
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4270
zakup usług remontowych (remont budynku strażnicy OSP 
w Jadachach) 26 993,50

Sołectwo Tarnowska Wola 26 993,50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 26 993,50
75412 Ochotnicze straże pożarne 26 993,50

Wydatki majątkowe 26 993,50
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 993,50

6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSPT.Wola) 26 993,50
Sołectwo Rozalin 24 321,14

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 5 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00
Wydatki bieżące 5 000,00
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4270
zakup usług remontowych (remont budynku strażnicy OSP 
w Rozalinie) 5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 321,14
92195 Pozostała działalność 19 321,14

Wydatki bieżące 19 321,14
z tego 19 321,14
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 321,14

4270
zakup usług remontowych (remont "Grzybka" przy WCK 
w Rozalinie) 19 321,14

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 70.000,-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 70.000,-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 i par.2440) Tabela nr 7
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I. DOCHODY
Lp. NAZWA KWOTA

1.
Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania 
odpadów 70 000

2.
Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba 49 300

DOCHODY  -  OGÓŁEM 119 300
II. WYDATKI

Lp. NAZWA KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050 27 300

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola 27 300
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300 76 500

2. Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców 6 000
3. Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba 58 000
4. Program Ochrony Środowiska 5 000
5. Pomniki przyrody 2 500

6.
Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki,zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 5 000

Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230 15 500

6.
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 000

7.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 14 500

WYDATKI - OGÓŁEM 119 300

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

Planowane dochody na 2015r
w tym:Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem:

bieżące majątkowe
900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 1 900 000 1 900 000 -
90002 Gospodarka odpadami 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:
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 124 000

4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 96 000

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000

4100
wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 1 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 000
4120 składki na fundusz pracy 2 000

b)  wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych w tym: 1 776 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4300 zakup usług pozostałych 1 768 218
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4410 podróże służbowe krajowe 500
4440 odpis na ZFŚSocj. 3 282

4700
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 3 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2015 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,
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 – 840.459,-zł

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072

2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz 
z 2014 r. poz. 379
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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 99 000                             

60014 Drogi publiczne powiatowe 99 000                             
6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu 79 000                             

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 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w 
km 0+000-2+761) 20 000                             

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 500                             
75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 500                             

3000
dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów  oraz do 
zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie) 25 500                             

6170
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie) 18 500                             

801 Oświata i wychowanie 2 400                               
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 1 000                               
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 1 000                               

6220
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 000                               

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 251 000                        
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 251 000                        

2480 dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  1 251 000                        
Razem: 1 498 900                        
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 7 000                               

01030 Izby rolnicze 7 000                               

2850
dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego 7 000                               

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,- dopłata za I-XII/15) 130 000                           

630 Turystyka 2 000                               
63095 Pozostała działalność 2 000                               

2360
dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym: 2 000                               
1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego 2 000                               

750 Administracja publiczna 16 000                             
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000                             

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: 16 000                             
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 6 000                               
2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 5 000                               
2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych 1 000                               
3. Małe granty-tryb uproszczony 5 000                               

801 Oświata i wychowanie 1 200 000                        
80104 Przedszkola 1 200 000                        

2540
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole 
Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie) 1 200 000                        

851 Ochrona zdrowia 61 000                             
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 000                             

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: 61 000                             
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży 45 000                             

Id: F725B5D4-9F6B-4E58-B131-2FFED303F61A. Podpisany Strona 37



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 12 000                             
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 2 000                               
3.1. Programy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy 2 000                               
4. Małe granty-tryb uproszczony 5 000                               

852 Pomoc społeczna 13 000                             
85295 Pozostała działalność 13 000                             

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: 13 000                             
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: 6 000                               
2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób 
starszych, chorych lub niepełnosprawnych 6 000                               

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 404 500                           
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 370 000                           

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: 
462.500*0,80=370.000,- dopłata za I-XII/15) 370 000                           

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 14 500                             

6230
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 14 500                             

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 15 000                             

92195 Pozostała działalność 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 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego) w tym: 15 000                             
1. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych 15 000                             

926 Kultura fizyczna 450 000                           
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 450 000                           

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu) 450 000                           
1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, 
Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska 30 000                             

2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy 35 000                             
3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów 28 000                             

4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany 28 000                             
5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu  na terenie miasta Nowa Dęba 329 000                           

Razem: 2 298 500                        
Ogółem dotacje: 3 797 400                        

Id: F725B5D4-9F6B-4E58-B131-2FFED303F61A. Podpisany Strona 38




