
UCHWAŁA NR XXXIII/251/14
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomyśl Wielki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 
222, 235, 236, 237,239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim, uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu  na rok 2014 w wysokości 41.742.595 zł z tego: 

a) dochody bieżące w wysokości 39.519.630 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.222.965 zł jak niżej według źródeł: 

Dział Wyszczególnienie Kwota
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ 

I WODĘ
683 351

 Dochody majątkowe 683 351

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
EFRR na zadanie pn.”Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy” 
w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze” 

623 766

 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy pomocy finansowej między związkami na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW 
„Jamy” w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze” 

59 585

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 110 000

 Dochody bieżące 110 000

 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumienia -  zimowe odśnieżanie dróg powiatowych 

110 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 137 691
 Dochody bieżące 78 691
 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 51 391
 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 27 300
 Dochody majątkowe 59 000
 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 000
 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności 
8 000

720 INFORMATYKA 122 129
 Dochody majątkowe 

Dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem 
środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „PSeAP-Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej”

122 129 
122 129 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 913750

Dochody bieżące 109 913
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie 

108 341

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 472

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- 
kwalifikacja wojskowa 

100

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 330

Dochody bieżące 2 330

751

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców 

2 330

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8 735 065 

 Dochody bieżące 8 735 065
 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 024 934
 Podatek dochodowy od osób prawnych 125 639
 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 557 777
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 779 583
 Podatek rolny od osób prawnych 7 391
 Podatek rolny od osób fizycznych 406 238
 Podatek leśny od osób prawnych 36 082
 Podatek leśny od osób fizycznych 59 781
 Podatek od środków transportu od osób prawnych 48 563
 Podatek od środków transportu od osób fizycznych 306 905
 Wpływy z karty podatkowej 8 969
 Wpływy z opłaty targowej 30 000
 Podatek od spadków i darowizn 13 289 
 Opłata skarbowa 37 821
 Opłata eksploatacyjna 1 960
 Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 18 708
 Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 125 213
 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 972 124
 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 174 088

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 493 84 9
 Dochody bieżące 22 493 849
 Część oświatowa subwencji 14 506 604
 Część wyrównawcza subwencji 7 341 630
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 Część równoważąca subwencji 645 615

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 331 770 
 Dochody bieżące 1 079 525
 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

zadanie pn.”Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL 

1 079 525

 Dochody majątkowe 252 245
 Dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem 

środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego  „Poprawa infrastruktury 
oświatowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki 

252 245

POMOC SPOŁECZNA 6 309 815

Dochody bieżące 6 309 815

Wpływy z usług opiekuńczych 20 676

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 30 000

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 15 000

Dochody od gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 
(20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności)

 12 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 

5 428 600

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 100

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

5 385 300

- 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

12 200

852

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących 
gminy: 

537 760

 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 273 900

 - ośrodek pomocy społecznej 122 960
 -  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

19 100

 Zasiłki stałe 121 800
 Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego 

„Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL 

252 416

 Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie 
Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL 

13 363 
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900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 776 633
 Dochody bieżące 600 442
 Wpływy z różnych dochodów-zwrot środków z udzielonej dotacji w 2013 roku dla ZGKiM 

na kanalizację gminy i podatku VAT 
595 000

 Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5 442
 Dochody majątkowe 176 191
 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego „Budowa podłączeń 

kanalizacyjnych” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
176 191

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 365 049
 Dochody majątkowe 365 049
 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego  pn.”Termomodernizacja 

świetlicy wiejskiej w Rudzie”, pozyskane z PROW 
50 000

 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego  pn.”Termomodernizacja 
świetlicy wiejskiej w Podborzu”, pozyskane z PROW 

34 304

 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego  pn.”Budowa i rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Rudzie”, pozyskane z PROW 

100 000

 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa świetlicy 
w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw”, pozyskane z PROW 

180 745

926 KULTURA  FIZYCZNA 565 000
 Dochody majątkowe 565 000
 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego  pn.”Budowa boisk ze sprzętem 

rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce”, pozyskane z PROW 
280 000

 Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego „Budowa boisk ze sprzętem 
rehabilitacyjnym w Partyni, Radomyślu Wielkim i Rudzie”, pozyskane z PROW 

285 000

Razem dochody 41 742 595

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu  na rok 2014 w wysokości 43.287.359 zł z tego: 

1. Wydatki bieżące w wysokości 36.632.555 zł z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.993.699 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.764.043 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.229.656  zł 

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.079.507 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.970.214 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części  
związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.382.635 zł 

5) obsługa długu gminy w wysokości 206.500 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.654.804 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 
6.654.804 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 
w części  związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.507.842  zł jak niżej: 

Dział, 
 Rozdział

Wyszczgólnienie Planowana 
kwota 

wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.253
01009 Spółki wodne 49.980
 1.Wydatki bieżące, z tego: 49.980 
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2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej 49.980
01030 Izby rolnicze 8.273
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej 
8.273 
8.273 

01095 Pozostała działalność 2.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

2.000 
2.000 
2.000 

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKRTYCZNĄ , GAZ 
I WODĘ

700.000 

40002 Dostarczanie wody 700.000
 2.Wydatki majątkowe 700.000
 „Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy” w miejscowości Wola 

Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze” 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
2 i 3 uofp, w części  związanej z realizacją zadań gminy 

700.000 

683.352 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.358.224
60014 Drogi publiczne powiatowe 735.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu dla powiatu mieleckiego 
2.Wydatki majątkowe 
„Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn.”Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie 
gminy Radomyśl Wielki”

135.000 
110.000 
110.000 
25.000 

600.000 
600.000 

60016 Drogi publiczne gminne 2.623.224
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2.Wydatki majątkowe, z tego : 
"Przebudowa centrów wsi" 
"Projekty przebudowy dróg gminnych" 
„Budowa ulicy oś.Wola-ul.Chopina” 
"Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg i placów” 
"Budowa "małej obwodnicy" w Radomyślu Wielkim" 
"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu 
piaskarki” 
„Budowa chodnika przy drodze gminnej w Partyni-etap II” 
„Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce” 
„Budowa chodnika w Pniu od remizy OSP w kierunku Radomyśla Wielkiego” 
„Budowa parkingu w Zdziarcu przed szkołą” 
„Budowa chodników w Radomyślu Wielkim”

731.938 
731.938 

8.800 
723.138 

1.891.286 
80.000 
40.000 

114.000 
759.000 
278.286 
35.000 

120.000 
95.000 

123.000 
12.000 

235.000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 320.589
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 134.089
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Radomyślu Wielkim 

134.089 
134.089 
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117.500
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

117.500 
117.500 
117.500 

70095 Pozostała działalność 69.000
 2.Wydatki majątkowe 

„Budowa przystanków autobusowych”
69.000 
69.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 185.000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

160.000 
160.000 
70.000 
90.000

71035 Cmentarze 25.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

25.000 
25.000 
25.000

720 INFORMATYKA 150.087
72095 Pozostała działalność 150.087
 2.Wydatki majątkowe 

„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
2 i 3 uofp, w części  związanej z realizacją zadań gminy 

150.087 
150.087 
150.087

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.443.500
75011 Urzędy wojewódzkie 284.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

284.000 
282.200 
250.000 
32.200 
1.800

75022 Rady gmin 116.500
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

116.500 
4.500 
4.500 

112.000
75023 Urzędy gmin 2.815.300
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2.Wydatki majątkowe 
„Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego” 
„Skaner dokumentów”

2.691.300 
2.673.800 
2.181.000 

492.800 
17.500 

124.000 
120.000 

4.000
75045 Kwalifikacja wojskowa 600
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

600 
600 
600 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39.900
 1.Wydatki bieżące, z tego: 39.900 
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1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

39.900 
39.900 

75095 Pozostała działalność 187.200
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

187.200 
135.700 
86.300 
49.400 
51.500

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

2.330

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.330
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.330 
2.330 
1.183 
1.147

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPRZECIWPOŻAROWA 320.515
75412 Ochotnicze straże pożarne 317.015
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2.Wydatki majątkowe, z tego : 
„Utwardzenie parkingu przy budynku OSP Dąbie” 
„Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa”

286.384 
265.384 
35.100 

230.284 
21.000 
30.631 
27.631 
3.000 

75414 Obrona cywilna 2.500
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

2.500 
2.500 
2.500 

75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

1.000 
1.000 

921 
79

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 206.500
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego
206.500

 1.Wydatki bieżące, z tego: 
5)obsługa długu 

206.500 
206.500

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 307.134
75818 Rezerwy ogólne i celowe 307.134
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2.Wydatki majątkowe

257.134 
257.134 
257.134 
50.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.178.887
80101 Szkoły podstawowe 10.184.970
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

10.022.470 
8.500.148 
7.262.671 
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b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2.Wydatki majątkowe, z tego: 
„Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Podborzu”
„Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Partyni” 
„Wykonanie projektu dachu na Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej”

1.237.477 
1.177.468 
1.177.468 

344.854 
162.500 
70.000 
70.000 
22.500

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 931.408
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

931.408 
731.152 
692.157 
38.995 

160.985 
160.985 
39.271

80104 Przedszkola 2.571.102
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla  Przedszkola Niepublicznego-Ochronki Św.Józefa 
w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego- 
„Ku Przyszłości” w Partyni 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego -„Akademia Małych 
Odkrywców”w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka „Ku 
Przyszłości’ w Zgórsku 
Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego „Akademia Dzieciaka”  „Ku 
Przyszłości’ w Rudzie 
Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka „Ku 
Przyszłości’ w Dulczy Wielkiej 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 
pkt2 i 3 uofp -„Kapitał ludzki”

2.571.102 
113.820 
65.932 
47.888 

1.446.962 
289.831 
210.786 

263.482 

237.134 

237.139 

76.849 

131.741 

1.345 
1.008.975

80110 Gimnazja 5.250.427
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2.Wydatki majątkowe 
„Zakup kosiarki trawnikowej”

5.240.427 
5.020.107 
4.369.089 

651.018 
220.320 
10.000 
10.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 603.683
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

603.683 
603.683 
123.123 
480.560

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 425.094
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
425.094 
423.094 
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a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

390.182 
32.912 
2.000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77.790
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

77.790 
62.790 
62.790 
15.000

80195 Pozostała działalność 134.413
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 
pkt2 i 3 uofp -„Kapitał ludzki”

134.413 
49.934 
6.540 

43.394 
7.779 

76.700

851 OCHRONA ZDROWIA 174.088
85153 Zwalczanie narkomanii 10.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

10.000 
10.000 
2.500 
7.500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 164.088
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

164.088 
149.088 
20.400 

128.688 
15.000

852 POMOC SPOŁECZNA 7.633.165
85202 Domy pomocy społecznej 25.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

25.000 
25.000 
25.000 

85204 Rodziny zastępcze 7.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7.000 
6.000 
6.000 
1.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

2.000 
2.000 
2.000 

85206 Wspieranie rodziny 81.397
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

81.397 
78.897 
69.209 
9.688 
2.500

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 5.442.300
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

5.442.300 
297.159 
218.685 
78.474 

5.145.141
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

36.075

 1.Wydatki bieżące, z tego: 
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

36.075 
36.075 
36.075 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 533.900
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 
pkt2 i 3 uofp -„Kapitał ludzki”

533.900 
502.719 
31.181

85215 Dodatki mieszkaniowe 20.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

20.000 
1.715 
1.715 

18.285
85216 Zasiłki stałe 152.250
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
152.250 
152.250

85219 Ośrodki pomocy społecznej 936.493
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 
pkt2 i 3 uofp -„Kapitał ludzki”

936.493 
660.714 
569.191 
91.523 
10.000 

265.779 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 177.983
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

177.983 
173.983 
160.360 
13.623 
4.000

85295 Pozostała działalność 218.767
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa na  pomoc finansową dla powiatu 
mieleckiego 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

218.767 
32.350 
9.350 

23.000 
8.767 

177.650
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 135.500
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży
21.500

 1.Wydatki bieżące, z tego: 21.500 
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1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

21.500 
21.500 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 114.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
114.000 
114.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.103.663
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.175.032
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Radomyślu Wielkim 
2.Wydatki majątkowe, z tego 
„Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków” 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni” 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami 
w miejscowości Podborze” 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami 
w miejscowościach Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała,Pień i Zgórsko” 
„Wykup gruntu pod przepompownię w Dąbiu i Zdziarcu”

295.032 
166.145 
166.145 
128.887 
880.000 
100.000 
200.000 
500.000 

50.000 

30.000
90002 Gospodarka odpadami 997.124
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

997.124 
997.124 
121.900 
875.224

90003 Oczyszczanie miast i wsi 139.150
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

139.150 
139.150 
139.150 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 148.415
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

127.115 
127.115 

500 
126.615

 2.Wydatki majątkowe 
„Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu kosiarki samojezdnej” 
„Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu kosiarek słupowych 
z osprzętem”
„Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu piły motorowej z osprzętem”

21.300 
12.500 
6.000 

2.800
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 630.500
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2.Wydatki majątkowe 
„Projekt oświetlenia”

630.000 
630.000 
630.000 

500 
500

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze srodowiska

5.442

 1.Wydatki bieżące, z tego: 
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

5.442 
5.442 
5.442 

90095 Pozostała działalność 8.000
 1.Wydatki bieżące, z tego: 8.000 
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1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

8.000 
8.000 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.602.296
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 484.432
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla SCKiB w Radomyślu Wielkim 

484.432 
484.432

92116 Biblioteki 279.364
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla SCKiB w Radomyślu Wielkim 

279.364 
279.364 
279.364 

92195 Pozostała działalność 838.500
 1.Wydatki bieżące, z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2.Wydatki majątkowe 
„Termomodernizacja świelicy wiejskiej w Rudzie” 
„Termomodernizacja świelicy wiejskiej w Podborzu” 
„Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie” 
„Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu 
zabaw” 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
2 i 3 uofp, w części  związanej z realizacją zadań gminy 

8.500 
6.500 
6.500 
2.000 

830.0000 
100.000 
60.000 

170.000 
500.000 

799.329

926 KULTURA FIZYCZNA 1.405.628
92601 Obiekty sportowe 1.232.328
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2.Wydatki majątkowe 
„Wykonanie boiska sportowego w Zgórsku-zakup i zamontowanie wiat dla 
zawodników” 
„Budowa mini trybun w Partyni” 
„Budowa basenu kąpielowo-rahabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim” 
„Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie 
inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego” 
„Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce” 
„Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Partyni, Radomyślu Wielkim i Rudzie” 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
2 i 3 uofp, w części  związanej z realizacją zadań gminy 

96.828 
96.528 
48.300 
48.228 

300 
1.135.500 

3 .000 

2.500 
200.000 
20 000 

450.000 
460.000 
875.074 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 167.300
 Wydatki bieżące, z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom 

167.300 
7.000 

650 
6.350 

160.300
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prowadzącym działalność pożytku publicznego 
92695 Pozostała działalność 6.000

 Wydatki bieżące, z tego 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6.000 
6.000

OGÓŁEM WYDATKI 43.287.359

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.544.764 zł

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się kredyty i pożyczki w kwocie 1.544.764 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.580.264 zł, z tego  §952  
„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” - 4.544.265 zł i  §951 „Przychody ze spłat 
pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”- 35.999 zł. 

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.035.500 zł, z tego § 992 „Spłaty 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” – 3.035.500 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek w wysokości 7.044.265 zł, z tego 
na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.544.764 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.999.501 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 135.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 172.134 zł, z tego: 

a) rezerwę na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 22.134 zł

b) rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł

c) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, wynikające 
z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2007r Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na 
podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: 
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, 
stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do 
wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 
określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

3. Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420 
z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, złoszonych we wnioskach 
sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na 
pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.Nr 62, poz.558 z późn. zm. 

4. Stosownie do art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.391), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 
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a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki
756  Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 174.088

 

  Dochody bieżące 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

174.088 
174.088

 

851  Ochrona zdrowia  174.088
 85153 Zwalczanie  narkomanii 

Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 10.000 
10.000 
10.000 
2.500 
7.500 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 
Dotacje na zadania bieżące 

 164.088 
164.088 
149.088 
20.400 

128.688 

15.000

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane 
z funkcjonowaniem systemu gospdarowania odpadami komunalnymi w kwocie 972.124 zł

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.539.371 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki
750  Administracja publiczna 108.341 108.341

 75011 Urzędy wojewódzkie 108.341 108.341
  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

108.341 
108.341

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

 108.341 
108.341 
108.341

 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 100
  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

100 
100

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 

 100 
100 
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wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 100 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.330 2.330

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 
i ochrony prawa 

2.330 2.330

  Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

2.330 
2.330

 

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 
i ochrony prawa 
Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, 
z  tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

 2.330 

2.330 
2.330 

1.183 
1.147

852  Pomoc społeczna 5.428.600 5.428.600
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

5.385.300 5.385.300

  Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

5.385.300 
5.385.300

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 5.385.300 
240.159 
216.890 
23.269 

5.145.141
 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

12.200 12.200

  Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

12.200 
12.200

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 12.200 
12.200 
12.200

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.100 31.100
  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

31.100 
31.100

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 31.100 
31.100 
31.100
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§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację 
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 5.442 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.442 5.442

  Dochody bieżące 
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

5.442 
5.442

 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

 5.442

 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska 
Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
(„Sprzątanie świata”, utylizacja i przewóz wyrobów zawierających 
azbest, nasadzenia drzew i krzewów)

 5.442 

5.442 
5.442 
5.442 

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 110.000 zł, jak niżej : 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki
600  Transport i łączność 110.000  

  Dochody bieżące 
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe odśnieżanie dróg 
powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki

110.000 
110.000

 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 
Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, 
z tego 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 110.000 
110.000 
110.000 

110.000 

§ 14. Ustala się dotacje  udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek 
spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.755.807 zł, z tego: 

a) dotacje przedmiotowe w wysokości 262.976 zł, 

b) dotacje podmiotowe w wysokości 3.557.484 zł, 

c) dotacje celowe w wysokości 935.347 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu 
Sołeckiego na  łączną kwotę 306.937 zł, jak niżej: 

Dział Rozd Nazwa 
sołectwa 

Nazwa przedsięwzięcia Kwota

Żarówka Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce (wydatek 
majątkowy)
Remont dróg gminnych i pogłębienie rowów przydrożnych 

20.000 

7.131 

Zdziarzec Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarcu 
Budowa parkingu w Zdziarcu przed szkołą (wydatek majątkowy)

14.131 

12.000
Ruda Remont i utrzymanie dróg gminnych w Rudzie 25.131

600 60016 

Janowiec Remont parkingu w Janowcu 10.000 
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Remont dróg i rowów gminnych w Janowcu 10.530
Pień Budowa chodnika w Pniu od remizy OSP w kierunku Radomyśla 

Wielkiego (wydatek inwestycyjny)
13.000 

Dulcza Mała Utrzymanie dróg kamienistych gminnych w Dulczy Małej i rowów 
przydrożnych 

23.131

Dulcza Wiel
ka 

Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej 25.000

Dąbrówka 
Wisłocka 

Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej 
Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych 
w Dąbrówce Wisłockiej 

10.000 

6.000
Podborze Remont drogi gminnej 

Remont poboczy przy drodze gminnej w Podlesiu-kierunek Ruda 
12.184 
3.200

  Partynia Budowa chodnika przy drodze gminnej w Partyni-II etap (wydatek 
inwestycyjny)
Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów w Partyni 
Remont drogi gminnej  od kościoła w kierunku Radomyśla 
Wielkiego 

15.000 

2.500 

6.000 

754 75412 Janowiec Remont budynku OSP w Janowcu 2.000
  Dąbie Utwardzenie parkingu przy budynku OSP Dąbie (wydatek 

inwestycyjny)
27.631

  Dąbrówka 
Wisłocka 

Utwradzenie istniejącego placu przy budynku OSP w Dąbrówce 
Wisłockiej 
Wykonanie  remontu w budynku OSP w Dąbrówce Wisłockiej 

4.500 

2.684
  Podborze Zakup umundurowania dla członków OSP w Podborzu 2.200
800 80103 Podborze Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego 1.500
900 90003 Pień Zakup kosza na śmieci 656
900 90004 Podborze Koszenie   terenów mienia komunalnego 1.500
  Dulcza Mała Zakup donic, ziemi i krzewów ozdobnych 3.000
  Pień Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych gminnych w Pniu 1.000
900 90015 Dąbie Wykonanie projektu oświetlenia przy drogach gminnych Dabie-

Granica, Dąbie-Koniec (wydatek inwestycyjny)
500

921 92195 Zgórsko Organizacja dni Zgórska 
Malowanie pomieszczeń Domu Ludowego 

4.000 
2.500

Dąbrówka 
Wisłocka 

Remont i utrzymanie boiska sportowego w Dąbrówce Wisłockiej 2.500

Dulcza Mała Bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Dulczy Małej 2.000
Partynia Utrzymanie i konserwacja stadionu i obiektu sportowego w Partyni 

Budowa mini trybun na stadionie sportowym w Partyni (wydatek 
inwestycyjny)

2.131 

2.500 

Zgórsko Zakup i zamontowanie wiat dla zawodników(wydatek majątkowy)
Konserwacja i bieżące utrzymanie boiska sportowego 
Modernizacja boiska treningowego 

3.000 

2.500 

6.566
Żarówka Utrzymanie boiska sportowego 1.000
Zdziarzec Utrzymanie boiska i obiektu sportowego w Zdziarcu 2.000
Ruda Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie 3.000

926 92601 

Podborze Wykonanie remontu przyłącza prądowego pod trybunę boiska 3.000 
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sportowego 
Odtworzenie siatki ochronnej za bramką boiska sportowego 3.000 

Janowiec Remont i utrzymanie boiska sportowego w Janowcu 2.000
Dulcza 
Wielka 

Utrzymanie stadionu sportowego i terenu wokół budynku przy 
stadionie w Dulczy Wielkiej 

3.131

Ogółem 306.937

§ 16. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej 
i wydatków nimi finansowanych w kwocie 410.160 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 17. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego , tj. Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim w łącznej kwocie 262.976 zł, z tego na : 

a) pokrycie różnicy kosztów utrzymania 2.221,41 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych w wysokości 
5,03017 zł/ m2 x12 miesięcy – 134.089 zł, 

b) pokrycie różnicy cen 140.400 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla taryfowych 
odbiorców usług na terenie gminy Radomyśl Wielki w wysokości 0,917998 zł/ m3 - 128.887 zł,

§ 18. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 763.796 zł, w tym Samorządowe Centrum 
Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim- 763.796 zł. 

§ 19. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy przez inne 
podmioty w wysokości 2.785.415 zł, z tego: 

a) dla Przedszkola Niepublicznego-Ochronki Św.Józefa w Radomyślu W.- 210.786 zł,

b) dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu Wielkim - 289.831 zł, 

c) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej - 1.338.453 zł,

d) dla Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni - 263.482 zł,

e) dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu  Wielkim - 237.134 zł,

f) dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Zgórsku - 237.139 zł,

g) dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dzieciaka „Ku Przyszłości” w Rudzie - 76.849 zł,

h) dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej- 131.741 zł

§ 20. Ustala się dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim 
na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w wysokości 56.300 zł (kosiarka samojezdna- 12.500 
zł, piaskarka - 35.000 zł, kosiarki słupowe z osprzętem- 6.000 zł, piła motorowa z osprzętem- 2.800 zł). 

§ 21. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj., Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu 
budżetowego do wysokości 2.500.000 zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank 
prowadzący obsługę budżetu, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

4) udzielania pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości 200.000 zł.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 
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§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie gminy w miejscach publicznie 
dostępnych. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomyślu 

Wielkim

Jan Miękoś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/251/14 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radomyśl Wielki w 2014 rok 

Rodzaj dotacji z budżetu Kwota dotacji 
dla jednostek 
sektora 
finansów 
publicznych

Kwota dotacji 
dla jednostek spoza 
sektora finansów 
publicznych

Dział Rozdział

Dotacje przedmiotowe, z tego: 262.976
Dotacja na pkrycie różnicy kosztów utrzymania  
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 
Dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Radomyślu W

134.089 

128.887 

700 

900 

70004 

90001 

Dotacje podmiotowe, z tego: 763.796 2.793.688
Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 8.273 010 01030
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- Przedszkole N 
iepubliczne Ochronka Św.Józefa w Radomyślu 
Wielkim

210.786 801 80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim

289.831 801 80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych 
Odkrywców w Radomyślu Wielkim”

 237.134  801  80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dzieciaka 
„Ku Przyszłości” w Rudzie

76.849 801 80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole „Akademia 
Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej

131.741 801 80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole „Akademia 
Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Zgórsku

237.139 801 80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości „ 
w Partyni

263.482 801 80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej

1.177.468 801 80101 
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160.985 801 80103
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 
Samorządowe Centrum Kultury 
w Radomyślu Wielkim

484.432 

279.364 

921 

921 

92109 

92116
Dotacje celowe, z tego: 690.067 245.280

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów 
realizacji zakupów inwestycyjnych- 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Radomyślu W

35.000 
21.300 

600 
900 

60016 
90004 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań 
zleconych do realizacji spółce wodnej -bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych 

49.980 010 01009

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221  
ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego -wspieranie działań 
w zakresie kultury fizycznej (organizowanie zawodów 
oraz imprez sportowo- rekreacyjnych)

 160.300  926  92605

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221  
ustawy na finansowanie lub dofinansow. Inwestycji 
w ramach zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego – wspieranie działań w zakresie rozwoju 
terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy 
(budowa placów zabaw)

 20.000  926  92601

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221  
ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego – wspieranie działań 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  oraz 
przeciwdziałania narkomanii 

15.000 851 85154

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 
mieleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
( budowa chodników przy drogach powiatowych na 
terenie gminy Radomyśl Wielki)

 600.000  600  60014

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 
mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg 
powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki 

25.000 600 60014

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 
mieleckiego na dofinansowanie działalności 
wypożyczalni sprzętu reahabilitacyjnego 8.767 852 85295
Razem planowane dotacje 1.716.839 3.038.968 4.755.807
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/251/14 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi 
finansowanych  na 2014 rok 

Dział Rozdział 
Nazwa rachunku jednostki 

Dochody Wydatki
Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej 
SP Dąbie 

22.680 22.680

Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej SP Dulcza Wielka 

48.600 48.600

Dochody  gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej SP Podborze 

27.540 27.540

Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej SP Radomyśl Wielki 

89.640 89.640

Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej SP Ruda 

51.600 51.600

Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej SP Zdziarzec 

24.840 24.840

Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej SP Żarówka 

42.660 42.660

801 80148 

Dochody gromadzone na  wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej  Gimnazjum Publiczne 
w Radomyślu Wielkim 

102.600 102.600

Razem 410.160 410.160
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/251/14 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim na 
2014 rok 

Dział Rozdział Stan środków 
obrotowych na początek 
roku

Przychody W tym 
dotacje 
z budżetu

Koszty Stan środków 
obrotowych na koniec 
roku 

100.000 2.000.000 319.276 2.000.000 100.000
600 60016 35.000 
700 70004 134.089 
900 90001 

90004 
128.887 
21.300 
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