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UHW ALA NR V/20/2007
RADY GMINY W ROKIETNICY

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rokietnica na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d," lit. "i," pkt. 10 i art.51 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U: z 2001 roku, nr 142, poz
1591 z późno zm.), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 ze zm.)Rada Gminy
w Rokietnicy

uchwala co następuje:

§ 1
1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały w wysokości 8.661.463 zł, w tym;

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
w wysokości 1.913A09 zł

§2
2.Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały w wysokości 8.790.912 zł, w tym;

a) wydatki związane z realizacj ą zadań z zakresu administracj i rządowej
i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
w wysokości 1.913.409 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 129.449 zł.

4. Źródłem sfinansowania deficytu ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
w kwocie 129.449 zł

5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 578.449 zł
pochodzące z;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych kwota
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota

129.449 zł

449.320 zł

6.Przychody przeznacza się;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 129.449 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki
długoterminowej w wysokości 449.320 zł
7. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.



§ 3
Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 449.320 zł

§4
1.Określa się wydatki inwestycyjne na zadania nie objęte wieloletnim programem
inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 422.503 zł w tym;
a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokietnica"
w kwocie 168.903 zł z tego środki ZPORR 140.048 zł

2. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. "Nowoczesna
Gmina" w kwocie 370.000 zł w tym;
a)na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tapin gmina Rokietnica"
w wysokości 370.000 zł

§ 5
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 85.091 zł

§ 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia
Gminy Rokietnica z Gminą Żurawica z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Tapin (Kosienice) w wysokości 30.000 zł
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§7
l. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.070 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.930 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8
W dziale 80 l "Oświata i wychowanie" wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego
( l % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w kwocie 17.127

§9
l.Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 85.400 zł w tym;
-dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Rokietnicy w wysokości 20.000 zł
-dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Tapinie kwota' 65.400 zł

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy
przez inne podmioty w wysokości 54.827 zł w tym:
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Rokietnicy
kwota 45.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie
Gminy Rokietnicy kwota 5.000 zł



- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dowóz dziecka
niepełnosprawnego z terenu Gminy na zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze
kwota 4.827zł.
( na podstawie art. 4 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Rokietnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.)

§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 2.000 zł
2) wydatki 21.878 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na;
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł

§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 500.000 zł.

b)dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami 1 paragrafami
w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

c)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, me
prowadzących obsługi budżetu Gminy.

d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na
łączną kwotę: 500.000 zł.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/20/2007
Rady Gminy w Rokietnicy

z dnia 28 marca 2007 r.

Dochody budżetu Gminy Rokietnica na 2007 r.

Dział Wyszczególnienie Kwota
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 81.100

W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
-wpływy ze sprzedaży wody 80.500
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 500
- koszty upomnień 100

600 TRANSPORTIŁACZNOSC 168.077
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł na zadanie "Przebudowa drogi 168.077
gminnej w miejscowości Rokietnica"
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 140.064
- środki z budżetu państwa kwota 28.013

700 GOSPODARKA MIES ZKANIOW A 50.800
- wpływy z najmu idzierżawy majątku Gminy 50.000
- wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 800

750 ADMINISTRACJA BUBLICZNA 46.969
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na 40.319
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

-wpływy 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań 750
z zakresu administracji rządowej

-wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej
na przyjęcia weselne 5.300

- wpływy za specyfikacje przetargowe 200
- wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych ,tj. koszty

upomnień 400
751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY 1.190

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTW A
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.190
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

756 DOCHODY OD OSOB PRA WNYCH, OD OSOB 2.228.677
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 1.600
- podatek od nieruchomości 720.000
- podatek rolny 280.000



- podatek leśny 18.000
- podatek od środków transportowych 10.000
- podatek od spadków i darowizn 200
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.000
- opłata skarbowa 5.100
- opłata eksploatacyjna 640.000
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000
- wpływy z innych lokalnych opłat tj. wpis do ewidencji
działalności gospodarczej 800
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 470.477
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 30.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.500
i opłat

758 ROŻNE ROZLICZENIA 3.681.850
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 778.533
- część równoważąca subwencji ogólnej 59.228
- część oświatowa subwencji ogólnej 2.843.089
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.000

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 202.400
-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela 3.800
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 198.600

852 POMOC SPOŁECZNA 2.004.100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.871.900
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 125.200
własnych zadań bieżących gmin

- wpływy za usługi opiekuńcze 7.000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 196.300

ŚRODOWISKA
-wpływy za odprowadzanie ścieków 70.000
-opłata produktowa 200
- pieniężne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji 96.000
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytopodatków i opłat 100
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego 30.000
OGÓŁEM DOCHODY 8.661.463

PRZEWODNl.CIACY
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Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/20/ 2007
Rady Gminy w Rokietnicy

z dnia 28 marca 2007 r.
Wydatki budżetu Gminy Rokietnica na 2007 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota
Ola ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11.500

01008 Melioracje wodne 5.000
a) wydatki bieżące 5.000

01030 Izby rolnicze 6.200
a)wydatki bieżące 0.200
(2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na
rzecz Izb Rolniczych)

01095 Pozostała działalność 300
a)wydatki bieżące 300
Idokarmianie zwierzyny leśnej/

020 LESNICTWO 10.000
02001 Gospodarka leśna 10.000

a) wydatki bieżące, w tym: 10.000
- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń 5.898

400 WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE 90.000
W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ
IWODE

40002 Dostarczanie wody 90.000
a)wydatki bieżące, w tym: 90.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.354

600 TRANSPORTIŁACZNOSC 617.839
60016 Drogi publiczne gminne 587.839

a)wydatki bieżące, w tym: 418.936
wynagrodzenia ipochodne· od wynagrodzeń 30.000
b) wydatki majątkowe 168.903
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakietnica"

60017 Drogi wewnętrzne 30.000
a) wydatki bieżące 30.000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 370.000
70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami 370.000

a)wydatki bieżące, w tym: 315.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.882
-remont obiektów użyteczności publicznej;
I)Ośrodek Zdrowia Rokietnica 50.000
2)Dom Ludowy w Czelatycach 50.000
3)Dom Ludowy w Tapinie 20.000
4) Dom Ludowy w Woli Rokietnickiej 5.000
b) wydatki majątkowe

55.000- zakup nieruchomości 55.000

710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 5.000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000

a)wydatki bieżące, w tym: 5.000



-wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń 5.000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.137.819

75011 Urzędy Wojewódzkie 40.319
a) wydatki bieżące w tym: 40.319
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.294

75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu! 40.000
a) wydatki bieżące 40.000

75023 Urzędy Gmin/miast i miast na prawach powiatu! 1.052.000
a) wydatki bieżące, w tym 1.052.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 831.939

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000
a) wydatki bieżące 2.000

75095 Pozostała działalność 3.500
a)wydatki bieżące 3.500
/składki na Związek Gmin, Podkarpackie Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych!

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY 1.190
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy Naczelnvch Organów WładzY Państwowej, 1.190
Kontroli i Ochrony Prawa
a) wydatki bieżące 1.190

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 170.000
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 170.000
a) wydatki bieżące, w tym: 170.000
-wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń 3.063
-remont budynków OSP
l )Rokietnica 60.000
2)Tuligłowy 60.000

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB 30.000
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ PODATKI ZWIAĄZANE Z ICH POBOREM

75647 Pobór podatków. opłat i niepodatkowych 10.000
należności budżetowvch
a) wydatki bieżące, w tym: 30.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.000

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 21.000
75702 Obsługa papierów wartościowych .kredvtów i 21.000

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące w tym: 21.000
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

758 ROŻNE ROZLICZENIA 85.091
75818 Rezerwy ogólne i celowe 85.091

a) wydatki bieżące 85.091
801 OSWIATA I WYCHOWANIE 3.337.339

80101 Szkoły Podstawowe 2.209.942
a) wydatki bieżące, w tym: 2.011.342



-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.702.336
b) wydatki majątkowe 198.600

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 139.430
a)wydatki bieżące 139.430
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.308

80104 Przedszkola 65.400
a) wydatki bieżące w tym: 65.400
- dotacje 65.400

80110 Gimnazja 684.730
a) wydatki bieżące, w tym: 684.730
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 616.404

80113 Dowożenie uczniów do szkół 68.880
a)wydatki bieżące w tym: 68.880
-dotacje 4.827

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 145.830
a) wydatki bieżące, w tym: 145.830
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.357

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.127
a) wydatki bieżące 17.127

80195 Pozostała działalność 6.000
a)wydatki bieżące 6.000
/ ZFŚS nauczycieli- emerytów i rencistów/

851 OCHRONA ZDROWIA 40.000
85153 Zwalczanie narkomanii 1.930

a)wydatki bieżące w tym; 1.930
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38.070
a) wydatki bieżące w tym: 38.070
- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń 17.868

852 POMOC SPOŁECZNA 2.173.134
85212 Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.840.000

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące w tym: 1.840.000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.172

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 3.900
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a) wydatki bieżące 3.900

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 118.000
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a)wydatki bieżące 118.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 141.489
a) wydatki bieżące w tym: 141.489
- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń 131.530

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64.145
a) wydatki bieżące, w tym: 64.145
- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń 60.323

85295 Pozostała działalność 5.600
a)wydatki bieżące 5.600
/dożywianie w szkołach!



854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.000

ajwydatki bieżące 5.000
900

I
GOSPODARKA KOMUNALNA 601.000
I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa iochrona wód 531.500
a) wydatki bieżące w tym: 161.500
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.237
b) wydatki majątkowe w tym: 370.000
- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tapin Gmina
Rokietnica kwota 370.000

90002 Gospodarka odpadami 1.500
a) wydatki bieżące 1.500

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.000
a) wydatki bieżące 2.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65.800
a) wydatki bieżące 65.800

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 200
środków z opłat produktowych
a) wydatki bieżące 200

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 21.000
NARODOWEGO

92116 Biblioteki 20.000
a) wydatki bieżące, w tym: 20.000
- dotacje 20.000

i 92195 Pozostała działalność 1.000
a)wydatki bieżące 1.000
/zakup kwiatów i zniczy na święta państwowe i uroczystości
rocznicowe I

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 64.000
92601 Obiekty sportowe 14.000

a)wydatki bieżące w tym: 14.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.540

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.000
a)wydatki bieżące, w tym 50.000
- dotacje 50.000

X X OGOŁEM WYDATKI 8.790.912



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/20/2007

Rady Gminyw Rokietnicy
z dnia 28 marca 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w 2007 r.

DOCHODY
Dział KwotaVVyszcze2ólnienie
750 40.319ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu spraw
obywatelskich i ewidencji ludności. 40.319

751 1.190NACZELNYCH ORGANÓVV VVŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTW A
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie
iaktualizację stałego rejestru wyborców, 1.190

852 1.871.900POMOC SPOŁECZNA
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.840.000

3.900

28.000
x RAZEM: 1.913.409

PRZEWQDNlCIACY~.



WYDATKI
Dział, rozdział Wyszczegó lnienie Kwota

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.319
75011 Urzędy Wojewódzkie 40.319

a) wydatki bieżące, w tym: 40.319
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.294

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY 1.190
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzedy Naczelnvch Organów Władzv Państwowej, 1.190
Kontroli i Ochrony Prawa
a) wydatki bieżące 1.190

852 POMOC SPOŁECZNA 1.871.900
85212 Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.840.000

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące, w tym: 1.840.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.172

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 3.900
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
a) wydatki bieżące 3.900

85214 Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 28.000
emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące 28.000

I X RAZEM 1.913.409

PRZEWODNlClACY
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/20/2007

Rady Gminy w Rokietnicy
z dnia 28 marca 2007 roku

Przychody budżetu w 2007 roku.

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota
l. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 129.449
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 449.320
X OGOŁEM 578.769

Rozchody budżetu w 2007 roku.

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 449.320
i kredytów

PRZEWODNlCZĄCY
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Załączpik nr 5
do uchwały Nr VJ20J2007

Rady Gminy w Rokietnicy
dnia 28 marca 2007 r.

Wydatki inwestycyjne na zadania nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym

LP. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
1. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej 168.903

w miejscowości Rokietnica

2. 700 70005 Zakup nieruchomości 55.000

3. 801 80101 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy 198.600
Szkole Podstawowej w Rokietnicy

X X X Razem: 422.503



Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/20/2007

Rady Gminy w Rokietnicy
z dnia 28 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
iGospodarki Wodnej .

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 26.843
II. Przychody 2.000
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 2.000

środowiska
!Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie!

III. Wydatki 21.878
1. Wydatki bieżące 21.878

w tym:
-biuletyn informacyjno-handlowy 180
-atestacja opryskiwaczy dla rolników 500
-analiza ziemi 500
- szkolenie rolników z zakresu nabywania i stosowania 500
środków ochrony roślin
- bieżący remont kanalizacji na terenie Gminy 13.198
- utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 7.000

I
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 6.965

PRZEWODNlCZĄCY
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