
UCHWAŁA NR XXVII/116/2009 

RADY  GMINY  W ROKIETNICY 

z dnia 9 marca 2009 roku 

 

 

 

 

w sprawie: budżetu Gminy Rokietnica na 2009 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 późn. zm.), art. 165, art. 175, art.176, 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 z późn. 

zm.)Rada Gminy w Rokietnicy 

 

uchwala  co następuje: 

 

§ 1 

 

1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały w wysokości  9.983.517,20  

w tym; 

 

a)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej     

i innych zleconych gminie ustawami  zgodnie z załącznikiem nr 3 

w wysokości  1.742.196,00  

 

b) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień w wysokości 14.956,32 

z tego ; 

- dotacja z Gminy Chłopice na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Chłopice 

korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry 

Służebniczki NMP NP w Tapinie kwota 11.217,24  

- dotacja z Gminy Żurawica na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Żurawica 

korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry 

Służebniczki NMP NP w Tapinie kwota 3.739,08  

 

2.Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały w wysokości 9.983.517,20 

w tym; 

  

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zleconych gminie ustawami  zgodnie z załącznikiem nr 3 

 w wysokości 1.742.196,00  

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

 z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 52.644,97 z tego; 



-realizacja projektu „Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie”w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego kwota 52.644,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

§ 2 

 

Określa się wydatki majątkowe w wysokości  808.603,00  

w tym; 

a)wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. „Odnowa Gminy” 

realizowany przez Gminę Rokietnica na lata 2008-2010 w kwocie 154.700,00  

 

b)wydatki na zadania nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym  

w kwocie 653.903,00    

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1.Tworzy się rezerwę ogólną  budżetu  na  wydatki  nieprzewidziane  w  wysokości 87.000,00  

2.Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00  

 

§ 4 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.500,00 na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 5 

 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego         

(1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w kwocie 19.917,00  

 

§ 6 

Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice, położonej na terenie 

Gminy Rokietnica w wysokości 100.000,00 

 

§ 7 

 

Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 103.223,65   

w tym; 

-dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Rokietnicy w wysokości  30.000,00   

-dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Tapinie w wysokości 73.223,65  

 

§ 8 

 

1.Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne 

podmioty nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80.788,00   



w tym; 

- zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

a)szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki 

nożnej i nauki pływania kwota 70.000,00  

b) szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa 

stołowego i siatkówki kwota  5.000,00  

 

-zadania z zakresu oświaty; 

a) dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy na zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-

wychowawcze kwota  5.788,00   

( na podstawie art. 4 ust.1 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 na 2009r.)  

 

2. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                   

w wysokości 7.219,96 

w tym ; 

- dotacja dla Gminy Żurawica na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Rokietnica 

korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki 

NMP NP w Żurawicy kwota 3.034,96 

- dotacja dla Gminy Przemyśl na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Rokietnica 

korzystających z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu kwota 4.185,00 

 

§ 9 

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej w wysokości:     

1) przychody   3.000,00  

2) wydatki     23.300,00  

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10  

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie 

występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu gminy  w kwocie  500.000,00  

 

§ 11                                                                        

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

a) zaciągania  kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego  w ciągu roku  przejściowego 

deficytu budżetu Gminy w kwocie  500.000,00  

  

b)dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami           

w ramach  działów klasyfikacji budżetowej. 

 

c)lokowania  wolnych środków  budżetowych  na rachunkach w innych bankach, nie 

prowadzących  obsługi budżetu Gminy. 

 

d) zaciągania   zobowiązań   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na 

łączną kwotę : 500.000,00  



 

 

§ 12 

 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy  Rokietnica. 

 

§ 13 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.                        

i podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Podkarpackiego oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

   Załącznik Nr 1  

                                                                                         do uchwały Nr XXVII/116/2009 

                                                                                                         Rady Gminy w Rokietnicy 

                                                                                                     z dnia 9 marca 2009 r. 

 

Dochody budżetu Gminy Rokietnica na 2009 r. 

 

Dział Wyszczególnienie Kwota 

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  

a) dochody bieżące 

-wpływy ze sprzedaży wody 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 

- koszty upomnień 

85.510,00 

 

85.510,00 

85.000,00 

500,00 

10,00 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

a)dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   

własnych zadań bieżących gmin   

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

a) dochody bieżące 

-  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów                        

o podobnym charakterze  

- wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów  łowieckich 

55.500,00 

55.500,00 

55.000,00 

 

 

500,00 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

a)dochody bieżące 

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 

33.550,00 

33.550,00 

33.550,00 

750 ADMINISTRACJA BUBLICZNA 

a) dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na    

  realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

  ustawami 

-wpływy 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań                              

  z zakresu administracji rządowej  za dowody osobiste 

-wpływy z egzekucji  zobowiązań pieniężnych , 

  tj. koszty    upomnień 

-wpływy z różnych dochodów tj;  

 za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia      

 weselne oraz zwrot za media, zwrot podatku  

Vat z Urzędu Skarbowego 

-wpływy za specyfikacje przetargowe 

54.911,00 

54.911,00 

                 

 

 

42.061,00 

 

250,00 

 

400,00 

 

 

 

12.000,00 

200,00 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

a) dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   

  realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

1.235,,00 

 

 

1.235,00 

 

 

1.235,00 



  ustawami 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

a) dochody bieżące 

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej  

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 

- podatek rolny od osób prawnych  

- podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                                       

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

- podatek rolny od osób fizycznych  

- podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                                                       

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 

- podatek od spadków i darowizn 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

- opłata skarbowa 

- opłata eksploatacyjna 

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

- wpływy z innych lokalnych opłat tj. wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej 

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

  i opłat  

2.227.742,00    

 

 

 

2.227.742,00 

 

1.600,00    

650.000,00 

6.000,00     

20.000,00 

26.000,00 

      290.000,00 

500,00  

10.000,00 

500,00 

11.000,00 

5.100,00     

509.000,00 

37.000,00 

1.000,00  

 

588.542,00 

70.000,00 

        

1.500,00      

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

a) dochody bieżące 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 

- część równoważąca subwencji ogólnej 

- część oświatowa subwencji ogólnej 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 

5.162.260,00    

5.162.260,00 

1.667.509,00 

151.796,00 

3.341.955,00 

1.000,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

a)dochody bieżące 

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jst 

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej 
(środki Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 52.644,97 

środki budżetu państwa                                     kwota  8.317,91 

79.719,20                                     

79.719,20 

3.800,00 

14.956,32 

 

 

60.962,88 

 

     

852 POMOC SPOŁECZNA 

a) dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  

  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji         

  rządowej zleconych gminie ustawami 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   

   własnych zadań bieżących gmin   

- wpływy 20% dochodów uzyskanych z realizacji zadań                        

   z zakresu administracji rządowej  - świadczenia z funduszu 

1.847.190,00 

1.847.190,00 

 

 

1.698.900,00 

 

139.500,00 

 

 



alimentacyjnego  

-wpływy za usługi opiekuńcze 

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 

ubiegłych 

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                  

z roku bieżącego i z lat ubiegłych 

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat 

ubiegłych 

100,00 

8.000,00 

 

500,00 

 

40,00 

 

150,00 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

a) dochody bieżące 

-wpływy za odprowadzanie ścieków  

-opłata produktowa  

-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków  i opłat 

85.900,00    

 

85.900,00 

85.000,00 

800,00 

100,00 

X OGÓŁEM DOCHODY      9.983.517,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Załącznik Nr 2 

                                                                                           do uchwały Nr XXVII/116/2009 

 Rady Gminy w Rokietnicy 

                                                                                                    z dnia 9 marca 2009 r. 

 

 

 Wydatki budżetu Gminy Rokietnica na 2009 rok 

 

 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 166.710,00  

 01008 Melioracje wodne 

a) wydatki bieżące 

5.000,00 

5.000,00 

 01030 Izby rolnicze 

a)wydatki bieżące  

(2% uzyskanych wpływów z podatku  rolnego na 

rzecz Izb Rolniczych ) 

6.710,00 

6.710,00 

 

 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

wydatki majątkowe 

154.700,00 

 

154.700,00 

 01095 Pozostała działalność 

a)wydatki bieżące 
/dokarmianie zwierzyny leśnej/ 

300,00 

300,00 

020  LEŚNICTWO  10.000,00 

 02001 Gospodarka leśna 

a) wydatki bieżące, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

    10.000,00 

10.000,00 

5.835,93     

400  WYTWARZANIE  ZAOPATRYWANIE                                    

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  

I WODĘ 

327.903,00 

 40002 Dostarczanie wody 

a)wydatki  bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe 
- budowa pompowni wodociągowej w Rokietnicy Woli                       

( Żarkówka)                                                         kwota 87.903,00 
- budowa Studni tzw. bisowej w miejscowości 

 Tapin                                                                   kwota 80.000,00 

327.903,00 

160.000,00 

23.022,79 

167.903,00 

 

 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.014.997,70       

 60014 Drogi publiczne powiatowe 

a)wydatki majątkowe 

100.000,00 

100.000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 

a)wydatki bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od   wynagrodzeń 

119.997,70 

119.997,70                 

30.000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 

a) wydatki bieżące 

10.000,00 

10.000,00 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

a) wydatki bieżące 

785.000,00 

785.000,00 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 592.000,00 



 70005 

 

Gospodarka gruntami nieruchomościami                

a)wydatki bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 
-remont budynku po byłym SKR                     kwota     75.000,00 

b)wydatki majątkowe  

- modernizacja Ośrodka Zdrowia                kwota  200.000,00 

- zakup drzwi garażowych do budynku  

po byłym SKR                                                    kwota     7.000,00 

- modernizacja świetlicy w miejscowości  

Czelatyce                                                           kwota 180.000,00 

592.000,00       

205.000,00 

43.527,64 

  

   387.000,00 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67.550,00          

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

a)wydatki bieżące, w tym  

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

38.550,00 

38.550,00 

36.550,00 

 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

a)wydatki bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

        9.000,00 

        9.000,00 

9.000,00 

 71035 Cmentarze 

a)wydatki majątkowe 
-wykup działek na rozbudowę cmentarza                 12.000,00 
-projekt budynku kaplicy cmentarnej w Rokietnicy    8.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.335.171,00 

 75011 Urzędy Wojewódzkie 

a) wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń   

42.061,00   

42.061,00 

40.017,59 

 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 

a) wydatki bieżące 

      60.000,00 

      60.000,00 

 75023 Urzędy Gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe 
-zakup ciągnika rolniczego kwota 70.000,00 

1.220.000,00 

1.150.000,00 

902.107,21 

70.000,00 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

a) wydatki bieżące 

3.000,00 

3.000,00 

 75095 Pozostała działalność 

a)wydatki bieżące 
/składki na Związek Gmin, Podkarpackie Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych/ 

   10.110,00 

10.110,00 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.235,00       

 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 

Kontroli i Ochrony Prawa 

a) wydatki bieżące  

1.235,00         

 

1.235,00 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 
42.300,00       

 75412 Ochotnicze straże pożarne 

a) wydatki bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń  

b) wydatki majątkowe 
- zakup samochodu dla OSP kwota  9.000,00 

  42.000,00 

33.000,00 

5.902,57 

9.000,00 



 75421 Zarządzanie kryzysowe 

a) wydatki bieżące 

300,00 

300,00 

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ PODATKI ZWIAĄZANE Z ICH POBOREM 

55.000,00        

 75647 Pobór podatków, opłat   i  niepodatkowych                           

należności budżetowych 

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

     55.000,00 

 

55.000,00 

25.000,00 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10.000,00 

 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

a)wydatki bieżące w tym: 

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  

10.000,00 

 

10.000,00 

      10.000,00 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 92.000,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

a)wydatki bieżące 

-rezerwa ogólna  87.000,00 

- rezerwa celowa  5.000,00 

92.000,00 

92.000,00          

       

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.692.260,50  

 80101 Szkoły Podstawowe 

a) wydatki bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

2.416.375,00 

2.416.375,00 

1.981.638,00 

 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

a)wydatki bieżące 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

119.775,00 

119.775,00 

106.524,00 

 80104 Przedszkola  

a) wydatki bieżące w tym: 

- dotacje  

80.443,61 

80.443,61 

80.443,61  

 80110 Gimnazja 

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

773.880,00 

773.880,00 

698.058,00  

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

a)wydatki bieżące w tym: 

-dotacje     

58.278,00 

58.278,00 

5.788,00 

 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 

a) wydatki bieżące, w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń        

150.450,00  

150.450,00 

141.712,00 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

a) wydatki bieżące 

19.917,00  

19.917,00 

 80195 Pozostała działalność 

a)wydatki bieżące w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
(realizacja projektu Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny                        

w Tapinie ;  

-środki Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 52.644,97  

-środki budżetu państwa kwota 8.317,91 

- wkład własny do realizacji projektu kwota 929,01) 
/ ZFŚS nauczycieli- emerytów i rencistów/                                                                             

73.141,89 

73.141,89 

50.160,00 

 



851  OCHRONA ZDROWIA    37.000,00 

 85153 Zwalczanie narkomanii 

a)wydatki bieżące w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.500,00 

1.500,00 

300,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

a) wydatki bieżące w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

      35.500,00 

      35.500,00 

8.249,99            

852  POMOC SPOŁECZNA 2.040.590,00 

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

a)wydatki bieżące w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

1.679.240,00 

 

 

1.679.240,00 

41.811,43 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

a) wydatki bieżące 

2.300,00 

 

 

 

 

2.300,00 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

a)wydatki  bieżące  

115.550,00 

 

115.550,00                   

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

153.000,00 

153.000,00       

137.074,78                  

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

65.000,00 

65.000,00 

60.220,06    

 85295 Pozostała działalność 

a)wydatki bieżące 
(dożywianie, zakup paliwa do samochodu Ford przeznaczonego 

do dowozu osób niepełnosprawnych) 

25.500,00 

25.500,00          

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  5.000,00 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów  

a)wydatki bieżące 

5.000,00 

5.000,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA  

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

377.800,00 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

a) wydatki bieżące w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

259.000,00  

259.000,00 

73.068,39         

 90002 Gospodarka odpadami 

a) wydatki bieżące 

2.000,00 

2.000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

a) wydatki bieżące 

    115.000,00 

  115.000,00 

 90020 Wpływy i wydatki związane  z gromadzeniem  

środków z opłat produktowych  

a) wydatki bieżące 

800,00 

 

800,00 

 90095 Pozostała działalność 

a)wydatki bieżące 

/zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie/ 

1.000,00 

1.000,00 



921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

     31.000,00 

 92116 Biblioteki 

a) wydatki bieżące, w tym: 

- dotacje 

      30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

 92195 Pozostała działalność 1.000,00 

  a)wydatki bieżące 
/zakup kwiatów i zniczy na święta państwowe i uroczystości 

rocznicowe / 

1.000,00 

926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 85.000,00         

 92601 Obiekty sportowe 

a)wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

10.000,00 

10.000,00 

3.540,00 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

a)wydatki bieżące, w tym: 

- dotacje    

      75.000,00 

75.000,00 

75.000,00           

X X OGÓŁEM WYDATKI 9.983.517,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 



                                                                                                                      Załącznik Nr 3 

                                                                                           do uchwały Nr XXVII/116/2009 

Rady Gminy w Rokietnicy 

                                                                                                     z dnia 9 marca 2009 roku 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie ustawami w 2009 r. 

 

DOCHODY 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 

750 ADMINISTRACJA 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. 

42.061,00 

 

 

 

42.061,00 

751 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SADOWNICTWA 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację 

zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz  innych 

zadań zleconych gminie   ustawami na prowadzenie                    

i aktualizację stałego rejestru wyborców,  

1.235,00 

 

 

             

 

 

1.235,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych 

zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

-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 

1.698.900.00 

 

 

 

 

1.678.700,00 

      

 

 

 

             

 

2.300,00 

 

 

 

17.900,00 

X Razem 1.742.196,00       

 

 

 

 

WYDATKI 

Dział, rozdział 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42.061,00 

75011 Urzędy Wojewódzkie 

a) wydatki bieżące, w tym: 

42.061,00 

42.061,00 



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.017,59 

 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.235,00 

75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 

Kontroli i Ochrony Prawa 

a) wydatki bieżące 

1.235,00 

 

1.235,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 1.698.900,00 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

a)wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.678.700,00 

 

 

1.678.700,00 

41.811,43 

85213 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  

a) wydatki bieżące 

2.300,00 

 

            

 

2.300,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

a) wydatki bieżące 

17.900,00 

 

17.900,00 

X Razem 1.742.196,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

                                                                             do uchwały Nr XXVII/116/2009 

                                                                                                         Rady Gminy w Rokietnicy 

                                                                                                      z dnia 9 marca 2009 r. 

 

 

 

I. Wydatki majątkowe na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym  

pn.  „Odnowa  Gminy” realizowany przez Gminę na lata 2008-2010   

              

 

LP. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 

1. 010 01036 a)Budowa chodnika w miejscowości; 

-Rokietnica 

- Tapin 

b) Instalacja Co w świetlicy wiejskiej w ; 

-Tapinie 

- Tuligłowach 

c) Zagospodarowanie  terenu w centrum wsi 

Tuligłowy (budowa chodnika, parkingu i boiska 

sportowego) 

 

17.000,00 

12.000,00 

 

66.000,00 

44.000,00 

15.700,00 

 

X X X Razem  154.700,00 

 

 

 

 

II. Wydatki majątkowe na zadania nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym    
 

 

LP. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 

1. 400 40002 - budowa pompowni wodociągowej w Rokietnicy 

Woli (Żarkówka) 

- budowa studni tzw. bisowej w miejscowości Tapin 

87.903,00 

 

80.000,00 

2. 700 70005 -  modernizacja Ośrodka Zdrowia                

- zakup drzwi garażowych do budynku  

po byłym SKR                                                   

- modernizacja świetlicy w miejscowości Czelatyce                                                         

200.000,00 

7.000,00 

 

180.000,00 

3. 710 71035 - wykup działek na rozbudowę cmentarza,  

-projekt budynku kaplicy cmentarnej w Rokietnicy 

12.000,00 

8.000,00 

4. 750 75023 - zakup ciągnika rolniczego 70.000,00 

5. 754 75412 - zakup samochodu dla OSP 9.000,00 

X X X Razem 653.903,00 

 

 

 

                                    

 



Załącznik Nr 5  

                                                                                do uchwały Nr XXVII/116/2009  

Rady Gminy w Rokietnicy  

                                                                                                           z dnia 9 marca 2009 r. 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   

i Gospodarki Wodnej  

 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. 

I. Stan środków obrotowych na początek roku 28.295,74  

II. Przychody 3.000,00 

1. Wpływy z tytułu opłat  za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska       

/Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego  w Rzeszowie/ 

3.000,00 

III. Wydatki                  23.300,00 

1. Wydatki bieżące 

w tym : 

- prenumerata miesięcznika  Eko-Świat 

- prenumerata miesięcznika -odpady komunalne 

- prenumerata miesięcznika-biuletyn informacyjno-handlowy                                                        

-dofinansowanie atestacji opryskiwaczy dla rolników       

-dofinansowanie badania prób  glebowych                                                                        

-szkolenie  rolników z zakresu  nabywania i stosowania 

środków ochrony roślin 

-utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia   

- bieżący remont kanalizacji na terenie Gminy Rokietnica                                                                             

                23.300,00 

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 7.995,74                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


