
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Lubaczów na 2010 rok
Nr 590/XLIII/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 20 stycznia 2010 r.

Działając  na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  10  ustawy  z  dnia  8 marca 1990  r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) Rada Miejska w Lubaczowie 
uchwala co następuje:

§ 1
1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie                                         30.321.416,04 zł

z tego:
− dochody bieżące w kwocie                            23.952.607,04 zł
− dochody majątkowe w kwocie                         6.368.809,00 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie                                           32.321..415,04 zł 
z tego:
− wydatki bieżące w kwocie         24.748.611,04 zł
− wydatki majątkowe w kwocie        7.572.804,00 zł

3.  Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie                                              1.999.999,00 zł

4.   Źródłami pokrycia deficytu będą:
-  długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie            1.999.999,00 zł 
                                                    

5.  Określa się przychody budżetu w kwocie                                                   4.322.702,00 zł
z tego:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 
w kwocie  4.322.702,00 zł

6.  Określa się rozchody budżetu w kwocie                                                    2.322.703,00 zł;
z tego:
- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 400.000,00 zł;
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.922.703,00 zł;

 
§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów,  pożyczek oraz emisji  papierów 
wartościowych w kwocie                                                                4.822.702,00 zł;
z tego:
1. na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  w  kwocie   

500.000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.999.999,00 zł, 
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.322.703,00 zł.



§ 3
Określa się szczególne zasady wykonywania  budżetu w 2010 roku,  wynikające z odrębnych 
ustaw, tj.:
1.  W  myśl  art.  182 ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 
18  lub  art.  181 oraz  dochody  z  opłat  określonych  w  art.  111 wykorzystywane  będą  na 
realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W  myśl  art.  29  ust.  4  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców 
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  i opłacie 
depozytowej1) środki  pochodzące  z  opłat  produktowych  za  opakowania,  powiększone  o 
przychody  z  oprocentowania,  przekazywane  są  wojewódzkim  funduszom,  a  następnie 
gminom  (związkom  gmin),  proporcjonalnie  do  ilości  odpadów  opakowaniowych 
przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w 
art.  35  ust.  1  i  4,  na  cele,  o  których mowa w ust.  5.  Zgodnie  z  ust.  5  pozostałe  środki 
zgromadzone  na  rachunku  bankowym  Narodowy  Fundusz  przeznacza  na  finansowanie 
działań w zakresie:
a)  odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
b)  edukacji  ekologicznej  dotyczącej  selektywnego  zbierania  i  recyklingu  odpadów 
opakowaniowych

3. W myśl art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw likwiduje się z dniem 1 stycznia 2010 r. gminny 
fundusz  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej,  a  środki  pieniężne  zgromadzone  na 
rachunku bankowym funduszu oraz nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania 
stają  się  odpowiednio  dochodami,  należnościami  i  zobowiązaniami  budżetu  miasta 
Lubaczowa.   Środki  pieniężne  o  których  mowa  w  ust.  3  oraz  odzyskane  należności 
pomniejszone o zobowiązania o których mowa w ust.  2 przeznacza się na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt. 2, 5, 
8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 4
Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie                         54.501,00 zł;
z tego:

− dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 52.550,00 zł,
− dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1.951,00 zł.

§ 5
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie                                                             74.162,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie                                                           531.418,00 zł; 
z tego:

a) na  podwyżki  wynagrodzeń,  nagrody,  odprawy  i  ZFŚS  dla  pracowników  gminnych  
jednostek budżetowych w kwocie 523.418,00 zł

b)  na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8.000,00 zł;

§ 6
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1.  Związane  z realizacją  zadań z  zakresu administracji  rządowej  i  innych  zleconych  gminie 
odrębnymi ustawami;



DOCHODY:

WYDATKI:

Dział Rozdz iał § Nazwa dz iału , rozdz iału , paragrafu/ źródło Kwota
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
A) Dochody bieżące, w tym:

2010

751

75101

A) Dochody bieżące, w tym:

2010

852 Pomoc społeczna

85212

A) Dochody bieżące, w tym:

2010

85213 970,00 zł

A) Dochody bieżące, w tym: 970,00 zł

2010 970,00 zł

85228 Ośrodki pomocy społecznej
A) Dochody bieżące, w tym:

2010

Ogółem dochody:

168 844,00 zł
168 844,00 zł
168 844,00 zł

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

168 844,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 990,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1 990,00 zł

1 990,00 zł
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

1 990,00 zł

2 686 070,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

2 667 100,00 zł

2 667 100,00 zł
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

2 667 100,00 zł

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

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

18 000,00 zł
18 000,00 zł

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

18 000,00 zł

2 856 904,00 zł

Dział Rozdz iał § Nazwa działu, roz dz iału , paragrafu/ zadanie Kwota
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
A)  Wydatki bieżące, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

168 844,00 zł
168 844,00 zł
168 844,00 zł
168 844,00 zł
162 144,00 zł

131 100,00 zł
11 840,00 zł

16 300,00 zł

2 904,00 zł



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4410 Podróże służbow e krajow e 300,00 zł

4440 Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń społecznych

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej 400,00 zł

751

75101

A)  Wydatki bieżące, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286,00 zł

4120 Składki na FP 40,00 zł

4170  Wynagrodzenia bezosobow e

852 Pomoc społeczna

85212

A)  Wydatki bieżące, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 74,00 zł

3110 Św iadczenia społeczne

2) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4260 Zakup energii

4300 Zakup usług pozostałych 

4440 Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń społecznych

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

85213 970,00 zł

A)  Wydatki bieżące, z tego: 970,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych 970,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 970,00 zł

4130 Składki na ubezpieczenie zdrow otne 970,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

A)  Wydatki bieżące, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4170  Wynagrodzenia bezosobow e

Wydatki ogółem:

6 700,00 zł
2 000,00 zł

4 000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 990,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1 990,00 zł

1 990,00 zł
1 990,00 zł
1 990,00 zł

1 664,00 zł

2 686 070,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

2 667 100,00 zł

2 667 100,00 zł

2 577 827,00 zł

2 577 753,00 zł

89 273,00 zł

80 133,00 zł
53 979,00 zł

3 958,00 zł

20 777,00 zł

1 419,00 zł

9 140,00 zł

4 100,00 zł

2 040,00 zł

2 000,00 zł

1 000,00 zł

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

18 000,00 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

2 856 904,00 zł



§ 7
Wyodrębnia  się  dochody  i  wydatki  budżetu  miasta  związane  ze  szczególnymi  zasadami 
wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

DOCHODY:

WYDATKI:

Dział Rozdz. § Nazwa dz iału, rozdz iału, paragrafu/ źródło Kwota

756

75618

a) dochody bieżące

0480 Wpływ y z opłat za w ydaw anie zezw oleń na sprzedaż alkoholu

Ogółem dochody:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

267 360,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 267 360,00 zł

267 360,00 zł

267 360,00 zł
267 360,00 zł

Dział Rozdział § Naz wa dz iału, rozdz iału, paragrafu/ zadanie Kwota
851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii
a/ wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4410 Podróże służbow e krajow e 500,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące, w tym;
1) dotacje na zadania bieżące

2310

2) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4260 Zakup energii

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 zł

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

267 360,00 zł
8 750,00 zł
8 750,00 zł
8 750,00 zł
8 750,00 zł
3 750,00 zł
4 500,00 zł

258 610,00 zł
215 739,00 zł

2 200,00 zł
Dotacje celow e przekazane gminie na zadania bieżące realizow ane na 
podstaw ie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

2 200,00 zł

213 539,00 zł
145 589,00 zł

64 935,00 zł

5 519,00 zł

17 512,00 zł

2 825,00 zł

54 798,00 zł

67 950,00 zł
17 300,00 zł

4 000,00 zł

31 150,00 zł

5 500,00 zł

1 000,00 zł



2. z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1);

DOCHODY:

WYDATKI:

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) 
oraz  z  dnia  20  listopada  2009  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  ochrony  środowiska  oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664)

DOCHODY:

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4740 100,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

Wydatki majątkowe, z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6060 Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych

Ogółem wydatki:

3 000,00 zł

3 000,00 zł
Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograf icznych

2 400,00 zł

42 871,00 zł
42 871,00 zł

42 871,00 zł

267 360,00 zł

Dział Rozdz iał § Nazwa dz iału, rozdz iału, paragrafu/ źródło Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90020

A) dochody bieżące, w tym:
0400 Wpływ y z opłaty produktow ej

Dochody ogółem:

4 586,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 4 586,00 zł

4 586,00 zł
4 586,00 zł

4 586,00 zł

Dział Rozdz iał § Nazwa dz iału, rozdz iału, paragrafu/ zadanie Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90020

a/ wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją i statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki ogółem:

4 586,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 4 586,00 zł

4 586,00 zł
4 586,00 zł
4 586,00 zł
3 000,00 zł
1 586,00 zł

4 586,00 zł

Dział Rozdz iał § Nazwa dz iału, rozdz iału, paragrafu/ źródło Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019

dochody bieżące, w tym:
0690 Wpływ y z różnych opłat

Dochody ogółem:

65 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 65 000,00 zł

65 000,00 zł
65 000,00 zł

65 000,00 zł



WYDATKI:

§ 8
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach 

publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3) samodzielnego  zaciągania  zobowiązań  do  kwoty  500.000  zł,  za  wyjątkiem  zobowiązań 

inwestycyjnych i remontowych;
4) zaciągania  kredytów i  pożyczek  na pokrycie  występującego  w ciągu  roku przejściowego 

deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości  działania jednostki,  a termin zapłaty upływa w roku następnym 
w kwocie 500.000 zł.  

§ 9
Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 
budżetowej 

Dział Rozdz iał § Nazwa działu, roz dz iału, paragrafu/ zadanie Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia – zakup sadzonek drzew  i krzew ów

Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Budow a kanalizacji Piaski

Wydatki ogółem:

65 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 65 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

65 000,00 zł

Dział Rozdz iał § Nazwa dz iału, rozdz iału, paragrafu/ źródło Kwota

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

dochody bieżące

0,00 zł

0750

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące

0,00 zł

146 184,00 zł

146 184,00 zł

146 184,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (czynsz dzierżaw ny sieci 
w odociągow ej)

146 184,00 zł

3 487 912,00 zł

3 487 912,00 zł

1 631 392,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3



0470

0750

0830

0920 Pozostałe odsetki

dochody majątkowe, w tym:

0,00 zł

0770

6260

6260
710 Działalność usługowa 

71035 Cmentarze
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0750

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2010

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32,00 zł

dochody bieżące, w tym: 32,00 zł

0,00 zł

2030 32,00 zł

751

75101

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2010

Wpływ y z opłat za zarząd, użytkow anie i użytkow anie w ieczyste nieruchomości 
(opłata za zarząd i użytkow anie w ieczyste nieruchomości gminnej oraz opłatę 
adiacencką) 

156 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (czynsz z tytułu najmu i 
dzierżaw y działek i lokali gminnych)

813 636,00 zł

Wpływ y z usług (opłaty za c.o., w odę, ścieki, w yw óz nieczystości, ośw ietlenie 
klatek, inkaso opłaty targow ej)  

651 756,00 zł

10 000,00 zł

1 856 520,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Wpłaty tytułu z odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a użytkow ania 
w ieczystego nieruchomości (w pływ y ze sprzedaży działek i lokali gminnych) 1 785 000,00 zł

Dotacje z funduszy celow ych na f inansow anie i dof inansow anie kosztów  realizacji 
inw estycji i zakupów  inw estycyjnych jednostek sektora f inansów  publicznych 
( Wojew ódzki Fundusz Ochrony Środow iska) 20 400,00 zł
Dotacje z funduszy celow ych na f inansow anie i dof inansow anie kosztów  realizacji 
inw estycji i zakupów  inw estycyjnych jednostek sektora f inansów  
publicznych( EKOFUNDUSZ) 51 120,00 zł

12 120,00 zł
12 120,00 zł
12 120,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (czynsz z tytułu najmu i 
dzierżaw y działek i lokali gminnych)

12 120,00 zł

168 876,00 zł

168 844,00 zł
168 844,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

168 844,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań 
bieżących gmin (zw iązków  gmin) 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 990,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1 990,00 zł

1 990,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

1 990,00 zł



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75416 Straż Miejska

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0570 Grzyw ny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

756

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0350

75615

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0310 Podatek od nieruchomości od osób praw nych

0320 Podatek rolny od osób praw nych

0330 Podatek leśny od osób praw nych

0340 Podatek od środków  transportow ych od osób praw nych 

0500 Podatek od czynności cyw ilnopraw nych od osób praw nych

0910 Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków  i opłat od osób praw nych 720,00 zł

2680 Rekompensaty utraconych dochodów  w  podatkach i opłatach lokalnych

75616

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0310 Podatek od nieruchomości od osób f izycznych

0320 Podatek rolny od osób f izycznych

0330 Podatek leśny od osób f izycznych 756,00 zł

0340 Podatek od środków  transportow ych od osób f izycznych

0360 Podatek od spadków  i darow izn

0370 Opłata od posiadania psów

0500 Podatek od czynności cyw ilnopraw nych od osób f izycznych

0910 Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków  i opłat od osób f izycznych

75618

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0410 Wpływ y z opłaty skarbow ej

0430 Wpływ y z opłaty targow ej

0480 Wpływ y z opłat za w ydaw anie zezw oleń na sprzedaż alkoholu

4 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

4 000,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

8 783 661,00 zł

59 424,00 zł

59 424,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Podatek od działalności gospodarczej od osób f izycznych, opłacany w  formie karty 
podatkow ej 59 424,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

2 533 570,00 zł

2 533 570,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2 365 919,00 zł

11 478,00 zł

2 900,00 zł

105 865,00 zł

1 572,00 zł

45 116,00 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

1 420 948,00 zł

1 420 948,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

889 856,00 zł

134 799,00 zł

131 901,00 zł

6 480,00 zł

8 600,00 zł

242 556,00 zł

6 000,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 826 212,00 zł

826 212,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

350 112,00 zł

208 740,00 zł

267 360,00 zł



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0010 Podatek dochodow y od osób f izycznych

0020 Podatek dochodow y od osób praw nych

758 Różne rozliczenia

75801

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2920  Subw encje ogólne z budżetu państw a

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2920  Subw encje ogólne z budżetu państw a

75814 Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0920 Pozostałe odsetki

0970 Wpływ y z różnych dochodów  (zw rot podatku VAT z lat ubiegłych)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2920  Subw encje ogólne z budżetu państw a

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0750

0750

0920 Pozostałe odsetki  (Szkoła Podstaw ow a Nr 1) 100,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  (Szkoła Podstaw ow a Nr 2) 100,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów  (Szkoła Podstaw ow a Nr 1- prow izja płatnika) 240,00 zł

0970

80104 Przedszkola
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0690 Wpływ y z różnych opłat/koszty utrzymania dziecka w  Miejskim Przedszkolu Nr1

3 943 507,00 zł
3 943 507,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

3 730 891,00 zł

212 616,00 zł

9 124 317,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 5 756 048,00 zł

5 756 048,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

5 756 048,00 zł

3 268 321,00 zł
3 268 321,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

3 268 321,00 zł

78 610,00 zł
78 610,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

10 910,00 zł

67 700,00 zł

21 338,00 zł
21 338,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

21 338,00 zł

606 952,00 zł

7 728,00 zł

7 728,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (Szkoła Podstaw ow a Nr 1

2 928,00 zł

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (Szkoła Podstaw ow a Nr 2

3 360,00 zł

Wpływ y z różnych dochodów  (Szkoła Podstaw ow a Nr 2- prow izja płatnika, w oda, 
ścieki ) 1 000,00 zł

389 502,00 zł

389 502,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

83 266,00 zł



0690 Wpływ y z różnych opłat/ koszty utrzymania dziecka w  Miejskim Przedszkolu Nr2

0690 Wpływ y z różnych opłat/ koszty utrzymania dziecka w  Miejskim Przedszkolu Nr3

0750

0830 Wpływ y z usług ( Miejskie Przedszkole Nr 1 opłata za w yżyw ienie)

0830 Wpływ y z usług ( Miejskie Przedszkole Nr 2 opłata za w yżyw ienie) 

0830 Wpływ y z usług ( Miejskie Przedszkole Nr 3 opłata za w yżyw ienie)

0920 Pozostałe odsetki  (Miejskie Przedszkole Nr 1) 100,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  (Miejskie Przedszkole Nr 2) 80,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  (Miejskie Przedszkole Nr 3) 80,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów   (Miejskie Przedszkole Nr 1 Prow izja płatnika) 70,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów  (Miejskie Przedszkole Nr 2 Prow izja płatnika) 70,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów   (Miejskie Przedszkole Nr 3 Prow izja płatnika) 80,00 zł

80110 Gimnazja 680,00 zł

dochody bieżące, w tym: 680,00 zł

0,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  (Gimnazjum Nr 1) 100,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  (Gimnazjum Nr 1) 100,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów   ( Gimnazjum Nr 1 Prow izja płatnika) 240,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów   ( Gimnazjum Nr 2 Prow izja płatnika) 240,00 zł

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 140,00 zł

dochody bieżące, w tym: 140,00 zł

0,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  40,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów   ( Prow izja płatnika) 100,00 zł

80148 Stołówki szkolne

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0830 Wpływ y z usług (Szkoła Podstaw ow a Nr 1- opłata za w yżyw ienie)

0830 Wpływ y z usług (Szkoła Podstaw ow a Nr 2 - opłata za w yżyw ienie)

852 Pomoc społeczna

85212

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

52 700,00 zł

89 590,00 zł

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (Miejskie Przedszkole Nr3)

1 200,00 zł

60 245,00 zł

37 200,00 zł

64 821,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

208 902,00 zł

208 902,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

120 990,00 zł

87 912,00 zł

3 117 448,04 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

2 667 100,00 zł

2 667 100,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3



2010

85213

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2010 970,00 zł

2030

85214

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2030

85216 Zasiłki stałe
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

2030

85219 Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące, w tym:

2008

2009

2030

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0830 Wpływ y z usług  (usługi opiekuńcze)

2010

2360 400,00 zł

85295 Pozostała działalność
dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0830 Wpływ y z usług (opłata za w yżyw ienie)

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

2 667 100,00 zł

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

9 650,00 zł

9 650,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań 
bieżących gmin (zw iązków  gmin) 8 680,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe 71 400,00 zł

71 400,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań 
bieżących gmin (zw iązków  gmin) 

71 400,00 zł

59 200,00 zł
59 200,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań 
bieżących gmin (zw iązków  gmin) 59 200,00 zł

259 098,04 zł
259 098,04 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 135 298,04 zł

Dotacje rozw ojow e oraz środki na f inansow anie Wspólnej Polityki Rolnej – Program 
„Czas na aktyw ność w  Gminie Miejskiej Lubaczów ” 128 495,00 zł

Dotacje rozw ojow e oraz środki na f inansow anie Wspólnej Polityki Rolnej – Program 
„Czas na aktyw ność w  Gminie Miejskiej Lubaczów ”

6 803,04 zł

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań 
bieżących gmin (zw iązków  gmin) 123 800,00 zł

26 800,00 zł
26 800,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

8 400,00 zł
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom 
gmin) ustaw ami

18 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami

24 200,00 zł
24 200,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

24 200,00 zł



§ 10    
Ustala się planowane wydatki  budżetu miasta w układzie dział,  rozdział,  paragraf klasyfikacji 
budżetowej

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0750

90002 Gospodarka odpadami
dochody majątkowe, w tym:

6208 Dotacje rozw ojow e (Europejski Fundusz Rozw oju Regionalnego)

90019

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0690 Wpływ y z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środow iska)

90020

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0400 w pływ y z opłaty produktow ej

926 Kultura fizyczna i sport
92605 Instytucje kultury fizycznej

dochody bieżące, w tym:

0,00 zł

0920 Pozostałe odsetki  32,00 zł

0970 Wpływ y z różnych dochodów   ( Prow izja płatnika, opłaty za turniej)

Ogółem dochody:

4 866 208,00 zł

284 333,00 zł
284 333,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów  
publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze (czynsz dzierżaw ny sieci 
w odociągow ej)

284 333,00 zł

4 512 289,00 zł
4 512 289,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

4 512 289,00 zł

4 512 289,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 65 000,00 zł

65 000,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

65 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 4 586,00 zł

4 586,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

4 586,00 zł

1 748,00 zł
1 748,00 zł
1 748,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1 716,00 zł

30 321 416,04 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 4 647 587,04 zł

Dział Rozdział § Nazw a działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kw ota
1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo
01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4300 Zakup usług pozostałych

01030 Izby Rolnicze
wydatki bieżące,  z tego:

5 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł
3 000,00 zł



1) dotacja na zadania bieżące

2850

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne i gminne

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4270 Zakup usług remontow ych

Remonty cząstkow e

4300 Zakup usług pozostałych 900,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

Wydatki majątkowe, z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Przebudow a ul. Matejki na osiedlu Folw arki 

Budow a drogi dojazdow ej do osiedla Mickiew icza

60017 Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją i statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące,  z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

Remonty zasobów  mieszkaniow ych

3 000,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w  w ysokości 2% uzyskanych w pływ ów  z 
podatku rolnego 3 000,00 zł

1 152 550,00 zł

1 147 550,00 zł
45 400,00 zł
45 400,00 zł

45 400,00 zł

22 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

2 500,00 zł

1 102 150,00 zł
1 102 150,00 zł
1 102 150,00 zł

Przebudow a dróg gminnych w  miejscow ości Lubaczów - Osiedle Kurierów  Armii 
Krajow ej, Osiedle Przemysłow a 452 000,00 zł

26 650,00 zł

Przebudow a ciągu dróg gminnych w  miejscow ości Lubaczów - Słoneczna, Handlow a 
tw orzących objazd centrum miasta w  kierunku przejścia granicznego w  Budomierzu

600 000,00 zł

23 500,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

1 000,00 zł

4 000,00 zł

1 888 471,00 zł

1 888 471,00 zł

1 715 210,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

1 711 710,00 zł

663 744,00 zł

503 906,00 zł

43 310,00 zł

88 829,00 zł

14 299,00 zł

13 400,00 zł

1 047 966,00 zł

101 700,00 zł

443 834,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł



4280 Zakup usług zdrow otnych

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow ej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4390 Zakup usług obejmujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4410 Podróże służbow e krajow e 610,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4480 Podatek od nieruchomości

4520 Opłaty na rzecz budżetów  jednostek samorządu terytorialnego

4530 Podatek od tow arów  i usług (VAT)

4600

4610 Koszty postępow ania sądow ego

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

Wydatki majątkowe, z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Kopernika

6060 Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych

Odszkodow ania grunt przejęty pod za drogi 

710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 zł

4120 Składki na FP 10,00 zł

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia 500,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

71035 Cmentarze
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją i statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki majątkowe, z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Budow a ścieżek w  sektorze I

Modernizacja kapliczek na cmentarzu komunalnym

Ogrodzenie cmentarza przy ul. Kościuszki

1 000,00 zł

231 922,00 zł

1 100,00 zł

2 000,00 zł

2 700,00 zł

42 000,00 zł

13 000,00 zł

24 600,00 zł

27 100,00 zł

6 200,00 zł

60 000,00 zł

Kary i odszkodow ania w ypłacane na rzecz osób praw nych i innych jednostek 
organizacyjnych 10 000,00 zł

13 200,00 zł

7 000,00 zł

173 261,00 zł

173 261,00 zł

150 300,00 zł

150 300,00 zł

22 961,00 zł

22 961,00 zł
200 379,00 zł
164 429,00 zł
164 429,00 zł

164 429,00 zł

97 929,00 zł

97 819,00 zł

66 500,00 zł

66 000,00 zł

35 950,00 zł
11 950,00 zł

11 950,00 zł
11 950,00 zł

2 950,00 zł

9 000,00 zł

24 000,00 zł

24 000,00 zł
24 000,00 zł

6 000,00 zł

8 000,00 zł

10 000,00 zł



720 Informatyka
72095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe, z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6630

PseAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

b) wydatki związane z realizacją i statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4410 Podróże służbow e krajow e 400,00 zł

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej 500,00 zł

75020 Starostwa powiatowe
Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6300

ePrzyśpieszenie w  pow iecie lubaczow skim -likw idacja w ykluczenia cyfrow ego 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3030 Różne w ydatki na rzecz osób f izycznych

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

4410 Podróże służbow e krajow e 500,00 zł

4420 Podróże służbow e zagraniczne

4430 Różne opłaty i składki 100,00 zł

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

9 752,00 zł
9 752,00 zł
9 752,00 zł

9 752,00 zł
Dotacje celow e przekazane do samorządu w ojew ództw a na inw estycje i zakupy 
inw estycyjne realizow ane na podstaw ie porozumień (umów ) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

9 752,00 zł

9 752,00 zł
2 890 970,00 zł

219 198,00 zł
219 198,00 zł

219 198,00 zł

209 631,00 zł

162 661,00 zł

14 626,00 zł

27 770,00 zł

4 574,00 zł

9 567,00 zł

3 000,00 zł

5 667,00 zł

30 000,00 zł
30 000,00 zł

30 000,00 zł
Dotacja celow a na pomoc f inansow ą udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dof inansow anie w łasnych zadań inw estycyjnych i zakupów  
inw estycyjnych

30 000,00 zł

30 000,00 zł

154 619,00 zł
154 619,00 zł

146 619,00 zł

146 619,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

3 000,00 zł

1 900,00 zł

2 000,00 zł

2 388 243,00 zł
2 388 243,00 zł

6 924,00 zł

6 924,00 zł

2 381 319,00 zł

1 835 535,00 zł

1 373 252,00 zł

140 055,00 zł

269 741,00 zł

43 087,00 zł

9 400,00 zł



b) wydatki związane z realizacją i statutowych zadań 
4140 Wpłaty na Państw ow y Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw nych

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

Remonty bieżące w  Urzędzie

4280 Zakup usług zdrow otnych

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow ej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

4420 Podróże służbow e zagraniczne

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

751

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286,00 zł

4120 Składki na FP 40,00 zł

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75416 Straż Miejska

wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń
2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  
4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

545 784,00 zł

31 885,00 zł

68 031,00 zł

85 934,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

9 600,00 zł

108 944,00 zł

3 000,00 zł

18 850,00 zł

27 300,00 zł

6 000,00 zł

7 000,00 zł

26 595,00 zł

45 995,00 zł

20 000,00 zł

10 100,00 zł

71 550,00 zł

98 910,00 zł
98 910,00 zł

98 910,00 zł

5 570,00 zł

5 570,00 zł

93 340,00 zł

33 340,00 zł

60 000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 990,00 zł

1 990,00 zł

1 990,00 zł

1 990,00 zł

1 990,00 zł

1 664,00 zł

122 291,00 zł

118 791,00 zł
118 791,00 zł

3 500,00 zł
3 500,00 zł

115 291,00 zł
107 791,00 zł

83 128,00 zł
6 881,00 zł

15 312,00 zł

2 470,00 zł



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia 500,00 zł

4270 Zakup usług remontow ych 400,00 zł

Konserw acja sprzętu 400,00 zł

4280 Zakup usług zdrow otnych 600,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 zł

4410 Podróże służbow e krajow e 400,00 zł

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

75421 Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4260 Zakup energii 100,00 zł

4270 Zakup usług remontow ych

Konserw acja sprzętu

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 zł

756

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych

757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t

wydatki bieżące,  z tego:
1) Obsługa długu

8110

758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4810  rezerwa ogólna
4810  rezerwa celowa z przeznaczeniem na:

Rezerw a na zabezpieczenie w ydatków  z zakresu zarządzania kryzysow ego

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych

7 500,00 zł

3 000,00 zł

2 500,00 zł

3 500,00 zł
3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

73 073,00 zł

73 073,00 zł
73 073,00 zł

73 073,00 zł

73 073,00 zł

4 000,00 zł

66 473,00 zł

2 600,00 zł

743 201,00 zł
743 201,00 zł
743 201,00 zł

743 201,00 zł
Odsetki od samorządow ych papierów  w artościow ych lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów  i pożyczek 743 201,00 zł

605 580,00 zł

605 580,00 zł
605 580,00 zł

605 580,00 zł

605 580,00 zł
74 162,00 zł

531 418,00 zł
8 000,00 zł

Rezerw a na w ynagrodzenia i pochodne od tych w ynagrodzeń (w zrost w ynagrodzeń, 
nagrody, odpraw y, ZFŚS) pracow ników  jednostek budżetow ych 523 418,00 zł

11 055 345,00 zł

4 335 586,00 zł
4 135 586,00 zł

8 893,00 zł

8 893,00 zł

4 126 693,00 zł



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4230 Zakup leków , w yrobów  medycznych i produktów  biobójczych

4240 Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

Szkoła podstaw ow a Nr 1 – w ymiana okien, remont dachu

Szkoła podstaw ow a Nr 2 – w ymiana okien, remont kanalizacji

4280 Zakup usług zdrow otnych

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow ej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4480 Podatek od nieruchomości 650,00 zł

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Budow a boiska sportow ego w  Szkole Podstaw ow ej Nr 1

80104 Przedszkola
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4220 Zakup środków  żyw ności

4230 Zakup leków , w yrobów  medycznych i produktów  biobójczych 500,00 zł

4240 Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

3 583 593,00 zł

2 810 927,00 zł

220 700,00 zł

470 138,00 zł

75 828,00 zł

6 000,00 zł

543 100,00 zł

30 000,00 zł

1 000,00 zł

6 000,00 zł

239 800,00 zł

25 000,00 zł

15 000,00 zł

10 000,00 zł

5 000,00 zł

44 000,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

6 000,00 zł

2 000,00 zł

6 000,00 zł

166 250,00 zł

2 400,00 zł

5 000,00 zł

1 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

2 439 224,00 zł
2 369 224,00 zł

8 305,00 zł

8 305,00 zł

2 360 919,00 zł

1 787 728,00 zł

1 402 392,00 zł

108 600,00 zł

234 545,00 zł

37 691,00 zł

4 500,00 zł

573 191,00 zł

103 900,00 zł

161 840,00 zł

6 000,00 zł

108 920,00 zł



4270 Zakup usług remontow ych

Miejskie Przedszkole Nr 1 – w ymiana okien

Miejskie Przedszkole Nr 2 – w ymiana drzw i w ejściow ych, okien, remont dachu

Miejskie Przedszkole Nr 3 – remont rynien, remonty bieżące

4280 Zakup usług zdrow otnych

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 956,00 zł

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e 900,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4480 Podatek od nieruchomości 50,00 zł

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych 900,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej 900,00 zł

Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Modernizacja kotłow ni w  Miejskim Przedszkolu Nr 2

80110 Gimnazja
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4240 Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

Publiczne Gimnazjum Nr 1 – remont sanitariatów , w ymiana okien, remont dachu

Publiczne Gimnazjum Nr 2 – remont dachu, przebudow a studzienek kanalizacyjnych

4280 Zakup usług zdrow otnych

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow ej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

4420 Podróże służbow e zagraniczne 500,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

43 800,00 zł

8 800,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł

3 700,00 zł

37 050,00 zł

5 300,00 zł

9 520,00 zł

84 955,00 zł

4 000,00 zł

70 000,00 zł

70 000,00 zł

70 000,00 zł

70 000,00 zł

3 265 382,00 zł
3 252 382,00 zł

7 815,00 zł

7 815,00 zł

3 244 567,00 zł

2 780 864,00 zł

2 180 625,00 zł

170 000,00 zł

366 117,00 zł

59 122,00 zł

5 000,00 zł

463 703,00 zł

30 000,00 zł

6 000,00 zł

207 820,00 zł

25 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

3 000,00 zł

40 000,00 zł

1 740,00 zł

1 000,00 zł

4 400,00 zł

4 000,00 zł

8 900,00 zł

119 843,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

6 500,00 zł



Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Termomodernizacja sali gimnastycznej w  Publicznym Gimnazjum Nr 2

80113 Dowożenie uczniów
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4300 Zakup usług pozostałych

80114 Zespół ekonomiczno administracyjny szkół 
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 500,00 zł

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

Wymiana drzw i w ejściow ych

4280 Zakup usług zdrow otnych 600,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 zł

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow ej 744,00 zł

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e 800,00 zł

4430 Różne opłaty i składki 500,00 zł

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 227,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4410 Podróże służbow e krajow e

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych 500,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji 700,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

5 000,00 zł
5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

394 576,00 zł
394 576,00 zł

394 076,00 zł

337 922,00 zł

264 140,00 zł

21 400,00 zł

44 258,00 zł

7 124,00 zł

1 000,00 zł

56 154,00 zł

6 850,00 zł

13 000,00 zł

3 100,00 zł

3 100,00 zł

4 050,00 zł

3 000,00 zł

9 500,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

10 730,00 zł

52 550,00 zł
52 550,00 zł

52 550,00 zł

10 900,00 zł

9 265,00 zł

1 408,00 zł

41 650,00 zł

13 397,00 zł

8 460,00 zł

6 643,00 zł

11 950,00 zł



80148 Stołówki szkolne
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4220 Zakup środków  żyw ności

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

w ymiana okien, ułożenie płytek w  stołów ce Szkoły Podstaw ow ej Nr2

4280 Zakup usług zdrow otnych 820,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

4410 Podróże służbow e krajow e 200,00 zł

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej 200,00 zł

80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4440 Odpis na ZFŚS (nauczycieli emerytów  i rencistów )

851 Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4410 Podróże służbow e krajow e 500,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące,  z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

2310

2) Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  
4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
4120 Składki na FP 
4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych

484 691,00 zł
484 691,00 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł

483 491,00 zł

242 919,00 zł

189 828,00 zł

15 900,00 zł

32 037,00 zł

5 154,00 zł

240 572,00 zł

6 000,00 zł

197 802,00 zł

17 650,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 900,00 zł

10 500,00 zł

78 336,00 zł
78 336,00 zł

78 336,00 zł

78 336,00 zł

78 336,00 zł

267 360,00 zł

8 750,00 zł
8 750,00 zł

8 750,00 zł

8 750,00 zł

3 750,00 zł

4 500,00 zł

258 610,00 zł
215 739,00 zł

2 200,00 zł
Dotacje celow e przekazane gminie na zadania bieżące realizow ane na podstaw ie 
porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 200,00 zł

213 539,00 zł

145 589,00 zł

64 935,00 zł
5 519,00 zł

17 512,00 zł
2 825,00 zł

54 798,00 zł
67 950,00 zł
17 300,00 zł

4 000,00 zł
31 150,00 zł



4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 zł

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych 100,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6060 Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych

Zakup sprzętu sportow ego do siłow ni – sala rehabilitacyjna 

852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4330

85212

wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 148,00 zł

3110 Św iadczenia społeczne

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4260 Zakup energii

4280 Zakup usług zdrow otnych 160,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

4400 Opłaty za administrow anie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

4440 Odpis na ZFŚS 

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

85213

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4130 Składki na ubezpieczenie zdrow otne

85214

wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 Św iadczenia społeczne

5 500,00 zł

1 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

2 400,00 zł

42 871,00 zł

42 871,00 zł

42 871,00 zł

42 871,00 zł
4 264 521,04 zł

62 400,00 zł
62 400,00 zł

62 400,00 zł

62 400,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

62 400,00 zł

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

2 750 331,00 zł

2 750 331,00 zł
2 580 901,00 zł

2 580 753,00 zł

169 430,00 zł

132 019,00 zł

92 091,00 zł

7 095,00 zł

27 385,00 zł

2 448,00 zł

3 000,00 zł

37 411,00 zł

4 100,00 zł

7 444,00 zł

20 040,00 zł

4 667,00 zł

1 000,00 zł

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

9 650,00 zł

9 650,00 zł

9 650,00 zł

9 650,00 zł

9 650,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 214 395,96 zł

214 395,96 zł

189 281,00 zł

189 281,00 zł



3119 Św iadczenia społeczne

3) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4290

4300 Zakup usług pozostałych

85215 Dodatki mieszkaniowe 
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 Św iadczenia społeczne

85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 Św iadczenia społeczne

85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

malow anie okien

4280 Zakup usług zdrow otnych 480,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 zł

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych 542,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

4018 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4019 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4048 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4049 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 120,00 zł

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 499,00 zł

4128 Składki na FP 

4129 Składki na FP 77,00 zł

2) Wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

15 872,96 zł

15 872,96 zł

9 242,00 zł

2 616,00 zł

2 616,00 zł

6 626,00 zł
Zakup św iadczeń zdrow otnych dla osób nie objętych obow iązkiem ubezpieczenia 
zdrow otnego 1 626,00 zł

5 000,00 zł

352 427,00 zł
352 427,00 zł

352 427,00 zł

352 427,00 zł

59 200,00 zł
59 200,00 zł

59 200,00 zł

59 200,00 zł

626 851,08 zł
626 851,08 zł

1 292,00 zł

1 292,00 zł

490 261,04 zł

423 592,00 zł

328 050,00 zł

28 429,00 zł

58 069,00 zł

9 044,00 zł

66 669,04 zł

10 400,00 zł

16 000,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

7 410,04 zł

4 920,00 zł

2 670,00 zł

12 167,00 zł

2 300,00 zł

7 560,00 zł

3) Wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

135 298,04 zł

57 581,00 zł

3 048,00 zł

2 273,00 zł

9 416,00 zł

1 466,00 zł



4138 Składki na ubezpieczenie zdrow otne

4139 Składki na ubezpieczenie zdrow otne 121,00 zł

4178 Wynagrodzenia bezosobow e

4179 Wynagrodzenia bezosobow e 870,00 zł

4218 Zakup materiałów  i w yposażenia

4219 Zakup materiałów  i w yposażenia 175,04 zł

4268 Zakup energii

4269 Zakup energii 150,00 zł

4308 Zakup usług pozostałych

4309 Zakup usług pozostałych

4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 96,00 zł

4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5,00 zł

4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 654,00 zł

4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 35,00 zł

4418 Podróże służbow e krajow e 570,00 zł

4419 Podróże służbow e krajow e 30,00 zł

4448 Odpis na ZFŚS 

4449 Odpis na ZFŚS 75,00 zł

4758 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

4759 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji 151,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 739,00 zł

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia 500,00 zł

4280 Zakup usług zdrow otnych 160,00 zł
4440 Odpis na ZFŚS 

85295 Pozostała działalność – Świetlica z dożywianiem
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń

3110 Św iadczenia społeczne

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 986,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4220 Zakup środków  żyw ności

4240 Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek 527,00 zł

4260 Zakup energii

2 279,00 zł

16 430,00 zł

3 297,00 zł

2 834,00 zł

27 325,00 zł

1 447,00 zł

1 425,00 zł

2 849,00 zł

55 411,00 zł
55 411,00 zł

55 411,00 zł

53 084,00 zł

27 936,00 zł

1 665,00 zł

4 744,00 zł

18 000,00 zł
2 327,00 zł

1 667,00 zł
133 855,00 zł
133 855,00 zł

29 650,00 zł

1 650,00 zł

28 000,00 zł

104 205,00 zł

46 810,00 zł

36 408,00 zł

3 088,00 zł

6 328,00 zł

57 395,00 zł

2 752,00 zł

46 100,00 zł

3 484,00 zł



4270 Zakup usług remontow ych

Napraw a sprzętu kuchennego

4280 Zakup usług zdrow otnych 240,00 zł

4390 Zakup usług obejmujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii 316,00 zł

4430 Różne opłaty i składki 150,00 zł

4440 Odpis na ZFŚS 

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej 585,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 638,00 zł

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 638,00 zł
2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  
4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
4120 Składki na FP 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia
4240 Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrow otnych 600,00 zł

4410 Podróże służbow e krajow e 100,00 zł

4440 Odpis na ZFŚS 

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych 400,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji 400,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia 693,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 zł

4410 Podróże służbow e krajow e 258,00 zł

4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej 300,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4270 Zakup usług remontow ych

usuw anie aw arii kanalizacja deszczow a

PB Mazury VI – dokumentacja

4430 Różne opłaty i składki

1 074,00 zł

1 074,00 zł

2 167,00 zł

350 466,00 zł
332 515,00 zł
332 515,00 zł

331 877,00 zł
309 788,00 zł
243 881,00 zł

18 200,00 zł
41 081,00 zł

6 626,00 zł
22 089,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł
3 150,00 zł

13 439,00 zł

16 000,00 zł
16 000,00 zł

16 000,00 zł

14 000,00 zł

2 000,00 zł

1 951,00 zł
1 951,00 zł

1 951,00 zł

1 951,00 zł

6 801 543,00 zł
496 066,00 zł

58 066,00 zł

58 066,00 zł

58 066,00 zł

55 800,00 zł

25 000,00 zł

30 800,00 zł

2 266,00 zł



Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Budow a kanalizacji Piaski

Budow a kanalizacji miasta w  ramach aglomeracji Lubaczów - ul. Kopernika

90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6058 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

6059 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Rekultyw acja w ysypiska

90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4300 Zakup usług pozostałych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 zł
wydatki bieżące,  z tego: 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 500,00 zł
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia 500,00 zł

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

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych
Konserw acja ośw ietlenia ulicznego

90019

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia – zakup sadzonek drzew  i krzew ów
Wydatki majątkowe,  z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych

Budow a kanalizacji Piaski

90020

wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

438 000,00 zł

438 000,00 zł

438 000,00 zł

41 500,00 zł
Budow a kanalizacji miasta w  ramach aglomeracji Lubaczów - Mazury II, Partyzantów , 
Przemysłow a II

92 000,00 zł

304 500,00 zł

5 414 650,00 zł
4 880,00 zł

4 880,00 zł

4 880,00 zł

4 880,00 zł

5 409 770,00 zł

5 409 770,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (Regionalny Program Operacyjny) 5 409 770,00 zł

4 512 289,00 zł

897 481,00 zł

5 409 770,00 zł

146 967,00 zł
146 967,00 zł
146 967,00 zł
146 967,00 zł
146 967,00 zł

654 774,00 zł

654 774,00 zł

654 774,00 zł

654 774,00 zł

543 557,00 zł
111 217,00 zł
111 217,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 65 000,00 zł

5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

60 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 4 586,00 zł

4 586,00 zł
4 586,00 zł



a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia – zakup koszy do selektyw nej zbiórki odpadów
4300 Zakup usług pozostałych- utylizacja sprzętu

90095 Pozostała działalność – Wieża, przepompownie
wydatki bieżące,  z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontow ych

Konserw acja Wieży
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

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

wydatki bieżące,  z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116 Biblioteki

wydatki bieżące,  z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92195 Pozostała działalność 

wydatki bieżące,  z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

2820

926 Kultura fizyczna i sport
92604 Instytucje kultury fizycznej

wydatki bieżące,  z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł

3020 Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 100,00 zł

2) Wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4010 Wynagrodzenia osobow e pracow ników  

4040 Dodatkow e w ynagrodzenie roczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 Składki na FP 

4170  Wynagrodzenia bezosobow e 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontow ych

Remonty bieżące – stadion

4280 Zakup usług zdrow otnych 600,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkow ej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbow e krajow e

4 586,00 zł
3 000,00 zł
1 586,00 zł

19 000,00 zł
19 000,00 zł
19 000,00 zł
19 000,00 zł

1 000,00 zł
2 500,00 zł

15 000,00 zł
15 000,00 zł

1 572 000,00 zł
950 200,00 zł
950 200,00 zł

950 200,00 zł
950 200,00 zł
613 800,00 zł
613 800,00 zł

613 800,00 zł

613 800,00 zł

8 000,00 zł
8 000,00 zł

8 000,00 zł
Dotacja celow a z budżetu na f inansow anie lub dof inansow anie zadań zleconych do 
realizacji stow arzyszeniom

8 000,00 zł

316 923,00 zł
281 923,00 zł
281 923,00 zł

281 823,00 zł

190 806,00 zł

102 840,00 zł

8 000,00 zł

18 000,00 zł

2 766,00 zł

59 200,00 zł

91 017,00 zł

27 800,00 zł

7 000,00 zł

4 600,00 zł

4 600,00 zł

33 800,00 zł

1 000,00 zł

1 300,00 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł



§ 11

Wyodrębnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.408.570,00 zł
w tym:

1) Program pod nazwą „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Lubaczowa”:
Zadanie 1 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów – osiedla Kurierów Armii 
Krajowej, osiedle Przemysłowa” na kwotę 452.000,00 zł
Zadanie  2  -   Budowa  kanalizacji  miasta  w  ramach  aglomeracji  Lubaczów  –  Mazury  II, 
Partyzantów, Przemysłowa II” na kwotę 92.000,00 zł. 

2) Program pod nazwą „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Lubaczowa – II”:
Zadanie 1 - „Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji  Lubaczów – ul.  Kopernika” na kwotę 
304.500 zł. 
Zadanie 2 -  Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Przychodni przy ul. Kopernika” na 
kwotę 150.300,00 zł
Zadanie 3 - „Rekultywacja wysypiska” na kwotę 5.409.770,00 zł. 

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 
1 do uchwały budżetowej.

§ 13
Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 
brzmieniu jak  załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14
Ustala  się  plan  przychodów  i  kosztów  zakładu  budżetowego  –  Oczyszczalnia  Ścieków  w 
brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpis na ZFŚS 

4520 Opłaty na rzecz budżetów  jednostek samorządu terytorialnego 100,00 zł

4600 800,00 zł

4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf icznych 300,00 zł

4750 Zakup akcesoriów  komputerow ych w  tym programów  i licencji

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieżące,  z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

2820

Ogółem wydatki:

4 900,00 zł

4 417,00 zł

Kary i odszkodow ania w ypłacane na rzecz osób praw nych i innych jednostek 
organizacyjnych

2 000,00 zł

35 000,00 zł
35 000,00 zł

35 000,00 zł
Dotacja celow a z budżetu na f inansow anie lub dof inansow anie zadań zleconych do 
realizacji stow arzyszeniom 35 000,00 zł

32 321 415,04 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

5 560 941,00 zł



§ 16
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej. 

§ 17
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązująca  od  1  stycznia  2010  r. 
i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej

na 2010 rok
I. ZESTAWIENIE DOTACJI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
   UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ KWOTA DOTACJI ZADANIE REALIZOWANE RODZAJ DOTACJI

Miejska Biblioteka Publiczna koszty bieżącej działalności podmiotow a

Miejska Biblioteka Publiczna koszty bieżącej działalności podmiotow a

Izba rolnicza w płata

Gmina Miejska Przemyśl na podstaw ie porozumień

Powiat Lubaczowski

Województwo Podkarpackie na podstaw ie porozumień

Razem

II. ZESTAWIENIE DOTACJI JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
   UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ KWOTA DOTACJI ZADANIE REALIZOWANE RODZAJ DOTACJI

Podmiot wybierany w drodze konkursu celow a na zadanie zlecone

Podmiot wybierany w drodze konkursu celow a na zadanie zlecone

Razem

613 800 zł

950 200 zł

3 000 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% 
wpływów z podatku rolnego)

2 200 zł
dotacja na funkcjonowanie Miejskiej 
Izby Wytrzeźwień – obsługa terenu 
miasta Lubaczowa

30 000 zł
pomoc finansowa dla Powiatu 
Lubaczowskiego na likwidację 
wykluczenia cyfrowego

celow a na pomoc 
f inansow ą

9 752 zł
dotacja na zadanie PseAP- 
Podkarpacki System Administracji 
Publicznej 

1 608 952 zł

8 000 zł

organizacja imprez kulturalnych, 
upowszechnianie amatorskiego ruchu 
artystycznego, popularyzację 
lokalnej twórczości i wykonawstwa 
artystycznego, oprawę muzyczną 
świąt  państwowych

35 000 zł
dofinansowanie rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Gminy 
Miejskiej Lubaczów

43 000 zł



Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej

na 2010 rok

   

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej

na 2010 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 R.

Dział Rozdział Nazwa Przychody Wydatki

900 90001 Oczyszczalnia Ścieków 0 0 
Razem 0 0 

stan środków 
obrotowych 
na początek 
roku

w tym 
dotacja

w tym 
wpłata do 
budżetu

stan środków 
obrotowych 
na koniec 
roku

69 123 zł 1 002 642 995 458 76 307 zł
69 123 1 002 642 995 458 76 307 

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2010 R.

Dział Rozdział Nazwa dochody Wydatki

700 70005

852 85295

Razem

Zakład Gospodarki 
Lokalowej 108 000 108 000 
M iejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 2 870 2 870 

110 870 110 870 


	Rady Miejskiej w Lubaczowie
	1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie                                         30.321.416,04 zł
	z tego:
	3.  Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie                                              1.999.999,00 zł
	4.   Źródłami pokrycia deficytu będą:
	-  długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie        			    1.999.999,00 zł 
	                                                    
	5.  Określa się przychody budżetu w kwocie                                                   4.322.702,00 zł
	z tego:
	- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 
	w kwocie  4.322.702,00 zł
		
	6.  Określa się rozchody budżetu w kwocie                                                    2.322.703,00 zł;
	- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 400.000,00 zł;
	- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.922.703,00 zł;

	Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

