
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/22 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie 
BUDŻETU GMINY RADOMYŚL WIELKI NA 2022 ROK 

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 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz.305 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miejska w Radomyślu Wielkim 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 76.186.159 zł, 
z tego: 

a) dochody bieżące w wysokości 66.059.109 zł 

b) dochody majątkowe w wysokości 10.127.050 zł jak niżej według źródeł: 

Dział Wyszczególnienie Kwota 
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 
Wydatki majątkowe 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn.”Budowa sieci wodociągowej DN 160 dla strefy 
przemysłowej w Podborzu i zbiornika wody czystej w Partyni o pojemności 
200m³” (Ład Polski) 

1 710 000 
 

1 710 000 
1 710 000 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie 
gminy Radomyśl Wielki 

100 000 
100 000 
100 000 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Dochody bieżące 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
Wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku 
Dochody majątkowe 
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania 

4 529 598 
97 988 
78 556 
13 962 
5 470 

4 431 610 
190 000 

 
4 241 610 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 744



inwestycyjnego pn.”Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim; budowa 
budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych – Rynek 6 i 
Rynek 18” (Ład Polski) 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy 
wojewódzkie 
Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gminy- kwalifikacja wojskowa 

91 142 
91 142 
88 136 

 
 

2 806 
200 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 
aktualizacja list wyborców 

2 886 
 

2 886 
2 886 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 
Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja 
wydatków z zakresu ochrony p.poż. 

2 474 
2 474 
2 474 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
Dochody bieżące 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 
Podatek dochodowy od osób prawnych 
Podatek od nieruchomości od osób prawnych 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 
Podatek rolny od osób prawnych 
Podatek rolny od osób fizycznych  
Podatek leśny od osób prawnych 
Podatek leśny od osób fizycznych 
Podatek od środków transportu od osób prawnych 
Podatek od środków transportu od osób fizycznych 
Wpływy z karty podatkowej 
Wpływy z opłaty targowej 
Podatek od spadków i darowizn 
Opłata skarbowa 
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 
obrocie hurtowym (US) 
Wpływy z opłaty planistycznej 

14 392 940 
 
 

14 392 940 
7 889 577 

317 005 
2 386 370 
1 577 024  

5 314 
453 060 
71 296 
72 426 

156 081 
411 075 

8 686 
26 558 
50 797 
53 325 
2 544 

316 129 
230 012 
24 652 

 
341 009 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Dochody bieżące 
Część oświatowa subwencji 
Część wyrównawcza subwencji 
Część równoważąca subwencji 

29 872 577 
29 872 577 
19 398 184 
9 946 005 

528 388 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

1 576 691 
1 496 497 

843 360 
 

27 180 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 744



Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne jednostki samorządu 
terytorialne  
Dochody majątkowe 
Środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

625 957 
 

80 194 
80 194 

852 POMOC SPOŁECZNA 
Dochody bieżące 
Wpływy z usług opiekuńczych 
Zwrot z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od 
zasiłkobiorców  
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 
Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego 
Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 
Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pniu) 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gminy: 
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 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
Zasiłki stałe 
Ośrodek pomocy społecznej 

1 673 915 
1 673 915 

43 541 
1 000 

 
10 000 
1 000 
6 000 

960 004 
 

871 254 
88 750 

652 370 
 

20 000 
 
 

270 000 
 

232 000 
130 370 

855 RODZINA 
Dochody bieżące 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (500+) 
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 
(500+) 
Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 
Dochody od gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami (40% kwoty zwrotu przez dłużnika 
alimentacyjnego należności) 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 
Świadczenie wychowawcze (500+) 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

14 641 300 
14 641 300 

30 000 
10 000 
15 000 
5 000 

 
1 000 

10 000 
 
 

14 570 300 
 

7 050 000 
7 466 000 

 
54 300 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Dochody bieżące 
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
Środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” 
Dochody majątkowe 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. ”Budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy 
Wielkiej” (Ład Polski) 

7 435 650 
3 663 390 
3 641 164 

5 726 
16 500 

3 772 260 
3 772 260 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Dochody bieżące 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

24 000 
24 000 
24 000 
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europejskich na dofinansowanie własnego zadania bieżącego pn.”Festiwal 
produktów lokalnych oraz rękodzieła artystycznego i ludowego”, pozyskane z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

926 KULTURA FIZYCZNA 
Dochody majątkowe 
Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków 
europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa placu zabaw w 
Radomyślu Wielkim – II etap”, pozyskane z PROW 

132 986 
132 986 
132.986 

 RAZEM DOCHODY 76.186.159 

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 88.763.561 zł, 
z tego: 

1. Wydatki bieżące w wysokości  66.059.109 zł, z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.500.683 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.959.980 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  2.540.703 zł 

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości w wysokości 10.672.134 zł 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.589.292 zł 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 24.000 zł 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 

5) obsługa długu gminy w wysokości  273.000 zł 

2. Wydatki majątkowe w wysokości 22.704.452 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 
22.704.452 zł, w tym: 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 132.986 zł, jak niżej: 

Dział, 
Rozdział 

Wyszczególnienie Planowana kwota 
wydatków 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61.168 
01009 Spółki wodne 50.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej  
50.000 
50.000 

01030 Izby rolnicze 9.168 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

9.168 
9.168 
9.168 

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 
ELEKTYRCZNĄ, GAZ I WODĘ 

1.300.000 

40002 Dostarczanie wody 3.331.140 
 2.Wydatki majątkowe, z tego: 

„Rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody 
Jamy” (w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 700.000) 
„Budowa sieci wodociągowej DN 160 dla strefy przemysłowej w 
Podborzu i zbiornika wody czystej w Partyni o pojemności 200 m3” 
(Polski Ład) 

3.331.140 
1.484.140 

 
1.847.000 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.050.512 
60004 Lokalny transport zbiorowy 210.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące – dotacja celowa dla powiatu mieleckiego 
210.000 
210.000 
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(organizacja przewozów pasażerskich) 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150.000 
 2.Wydatki majątkowe 

„Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa 
podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca 
na budowie chodników dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną” 

150.000 
150.000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.600.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2.Wydatki majątkowe, z tego: 
„Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na 
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych oraz 
budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy 
Radomyśl Wielki” 

100.000 
100.000 
100.000 

1.500.000 
1.500.000 

60016 Drogi publiczne gminne 4.040.512 
 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 miejscowości gminy Radomyśl Wielki” 
„Wykup gruntu w Radomyślu Wielkim pod drogi –Osiedle Kościuszki” 
„Wykup gruntu w Janowcu pod drogę w Janowcu” 
„Projekty przebudowy dróg gminnych" 
„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów” 
„Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na 
terenie gminy Radomyśl Wielki” 

1.095.512 
1.095.512 

6.000 
1.089.512 
2.945.000 

50.000 
200.000 

5.000 
90.000 

1.500.000 
1.100.000 

60017 Drogi wewnętrzne 50.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

50.000 
50.000 
50.000 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.736.051 
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 321.295 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

321.295 
321.295 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

132.000 
132.000 
132.000 

70095 Pozostała działalność 7.282.756 
 2.Wydatki majątkowe 

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim – Rynek 13” 
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.325.080) 
„Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim; budowa budynków 
usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych – Rynek 6 i 
Rynek 18” (Polski Ład) 

1.700.000 
2.453.856 

 
4.828.900 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 215.000 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

200.000 
200.000 
70.000 
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b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000 
71035 Cmentarze 15.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

15.000 
15.000 
15.000 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.274.731 
75011 Urzędy wojewódzkie 308.389 
 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 

308.389 
305.889 
285.000 
20.889 
2.500 

75022 Rady gmin 173.014 
 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 

173.014 
23.000 
23.000 

150.014 
75023 Urzędy gmin 4.644.237 
 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 
w tym „Utworzenie biura obsługi klienta” 100.000 - nagroda w 
konkursie „Rosnąca odporność Covid-19” 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4.644.237 
4.626.562 
3.713.500 

913.062 
 
 

17.675 
75045 Kwalifikacja wojskowa 400 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

400 
400 
400 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000 
 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 

70.000 
70.000 
5.000 

65.000 
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 687.332 
 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 

687.332 
683.332 
612.532 
70.800 
4.000 

75095 Pozostała działalność 391.359 
 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 

391.359 
293.359 
182.800 
110.559 
98.000 

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

2.886 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

2.886 

 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 

2.886 
2.886 
1.859 
1.027 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 638.574 
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PPRZECIWPOŻAROWA 
75412 Ochotnicze straże pożarne 630.100 
 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: 
„Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dulcza Mała” 
„Wykonanie instalacji CO budynku OSP Dulcza Wielka” 

325.100 
285.100 
39.500 

245.600 
40.000 

305.000 
300.000 

5.000 
75414 Obrona cywilna 6.474 
 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 

6.474 
6.474 
2.474 
4.000 

75421 Zarządzanie kryzysowe 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 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 273.000 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 
273.000 

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

273.000 
273.000 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 693.333 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 693.333 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
rezerwa ogólna 
rezerwy celowe: 
nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
remonty szkół 
2.Wydatki majątkowe (rezerwa celowa) 

613.333 
613.333 
613.333 
180.000 
513.333 
33.333 

200.000 
200.000 
80.000 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31.663.658 
80101 Szkoły podstawowe 18.704.907 
 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 
2.Wydatki majątkowe, z tego: 
„Opracowanie projektu dachu na budynku ZSP w Żarówce” 
„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole 
Podstawowej w Radomyślu Wielkim (ORLIK)” 
„Termomodernizacja budynku SP w Zdziarcu” 
„Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy ZSP Janowiec” 

17.959.907 
16.827.292 
14.953.179 
1.874.113 

534.000 
534.000 
598.615 
745.000 
50.000 

515.000 
 

150.000 
30.000 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 275.582 
 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 

275.582 
262.169 
248.569 
13.600 
13.413 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 744



80104 Przedszkola 5.920.568 
 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 Przedszkola Niepublicznego „Radosny Start” 
w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego - Ochronka Św. 
Józefa w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego -  
„Ku Przyszłości” w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy 
Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego - „Akademia 
Małych Odkrywców „w Radomyślu Wielkim 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

5.920.568 
2.385.689 
2.065.506 

320.183 
3.472.200 
1.113.300 

 
540.000 

 
1.056.600 

 
 

762.300 
 

62.679 
80107 Świetlice szkolne 301.130 
 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 

301.130 
297.442 
291.669 

5.773 
3.688 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 538.195 
 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 

538.195 
528.195 
107.395 
420.800 
10.000 

80132 Szkoły artystyczne 1.035.436 
 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 

1.035.436 
994.410 
754.456 
239.954 
41.026 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86.434 
 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 

86.434 
66.434 
3.050 

63.384 
20.000 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

1.259.556 

 1.Wydatki bieżące, z tego: 
1)wydatki jednostek budżetowych 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego - Ochronka Św. 
Józefa w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Radosny Start” 
w Radomyślu Wielkim 
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego-  
„Ku Przyszłości” w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy 
Wielkiej, Rudzie i Zgórsku  

1.259.556 
36.896 
35.359 
1.537 

1.222.200 
123.300 

 
668.700 

 
184.500 
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Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego - „Akademia 
Małych Odkrywców „w Radomyślu Wielkim” 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

245.700 
 

460 
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych 

3.315.068 

 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 

3.315.068 
871.955 
772.391 
99.564 

2.420.000 
2.420.000 

23.113 
80195 Pozostała działalność 226.782 
 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; 
„Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych” 

66.588 
55.784 
8.550 

47.234 
10.804 

160.194 
160.194 

851 OCHRONA ZDROWIA 256.664 
85153 Zwalczanie narkomanii 20.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

20.000 
20.000 
20.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 234.664 
 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 

234.664 
219.664 
33.000 

186.664 
15.000 

85195 Pozostała działalność 2.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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 

2.000 
2.000 

852 POMOC SPOŁECZNA 3.857.155 
85202 Domy pomocy społecznej 200.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

200.000 
200.000 
200.000 

85203 Ośrodki wsparcia 871.254 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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- ŚDS Pień 

871.254 
871.254 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.500 
 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 

4.500 
4.500 

500 
4.000 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

26.000 
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osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

26.000 
26.000 
26.000 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

341.000 

 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 

341.000 
1.000 
1.000 

340.000 
85215 Dodatki mieszkaniowe 7.200 
 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 

7.200 
2.200 
2.200 
5.000 

85216 Zasiłki stałe 282.000 
 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 

282.000 
10.000 
10.000 

272.000 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.501.021 
 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 

1.501.021 
1.487.021 
1.329.381 

157.640 
14.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 253.341 
 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 

253.341 
250.341 
238.821 
11.520 
3.000 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200.000 
 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 

200.000 
23.000 
23.000 

177.000 
85295 Pozostała działalność 170.839 
 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 

170.839 
163.963 
74.867 
89.096 
6.276 

 
600 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 47.800 
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące: 
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej 

15.000 
15.000 
15.000 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

23.800 

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

23.800 
23.800 
23.800 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9.000 
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 1.Wydatki bieżące, z tego: 
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 

9.000 
9.000 

855 RODZINA 14.743.848 
85501 Świadczenie wychowawcze 7.070.000 
 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 

7.070.000 
43.115 
19.814 
23.301 

7.026.885 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

7.516.000 

 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 

7.516.000 
872.480 
788.760 
83.720 

6.643.520 
85504 Wspieranie rodziny 92.548 
 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 

92.548 
91.048 
83.448 
7.600 
1.500 

85508 Rodziny zastępcze 10.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

10.000 
10.000 
10.000 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

55.300 

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

55.300 
55.300 
55.300 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  10.149.551 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.904.271 
 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: 
„Projektowanie sieci kanalizacyjnych” 
„Budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej” (Polski 
Ład)” 
„Dotacja celowa na zakup urządzenia do zabezpieczenia i zarządzania 
siecią komputerową – zapora sieciowa Firewall, ruter, switch” 
„Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie wymiany pomp wraz 
z osprzętem na przepompowni w Partyni” 
„Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie zakupu samochodu 
do obsługi sieci kanalizacyjnej” 
„Dotacja celowa dla ZGK i M na wykonanie wylewki izolacyjnej na 
oczyszczalni ścieków (SBR 1 i SBR 2)” 
„Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” 

258.909 
105.000 
105.000 
153.909 

 
4.645.362 

300.000 
4.070.362 

 
15.000 

 
100.000 

 
45.000 

 
15.000 

 
100.000 

90002 Gospodarka odpadami 3.641.164 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 3.641.164 
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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 

3.640.364 
169.600 

3.470.764 
800 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 297.200 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

297.200 
297.200 
297.200 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 186.190 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2.Wydatki majątkowe 
„Wykonanie alejek w parku rekreacyjnym w Podborzu” 

166.190 
166.190 
166.190 
20.000 
20.000 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.000 
 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 

12.000 
12.000 
9.000 
3.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 781.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2.Wydatki majątkowe 
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radomyśl W” 

631.000 
631.000 
631.000 
150.000 
150.000 

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

5.726 

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

5.726 
5.726 
5.726 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

60.000 
60.000 
60.000 

90095 Pozostała działalność 262.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
2)dotacje na zadania bieżące -  
dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 
2.Wydatki majątkowe 
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów” 
„Dotacje celowe dla osób fizyczn. – wymiana źródeł ciepła” 

62.000 
60.000 
60.000 
2.000 

 
 
 

200.000 
100.000 
100.000 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.217.395 
92113 Centra kultury i sztuki  699.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

699.000 
699.000 
699.000 

92116 Biblioteki 417.000 
 1.Wydatki bieżące, z tego: 

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

417.000 
417.000 
417.000 

92195 Pozostała działalność 101.395 
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 1.Wydatki bieżące, z tego: 
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
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 
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p 

101.395 
65.395 
65.395 
12.000 

 
 
 

24.000 

926 KULTURA FIZYCZNA  1.551.095 
92601 Obiekty sportowe 1.297.095 
 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 
„Budowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim – plac zabaw” 
w tym nagroda „Rosnąca odporność Covid19” 400.000 
„Oświetlenie stadionu sportowego w Zgórsku” 
„Wykonanie oświetlenia stadionu w Podborzu” 
„Wykonanie trybun na stadionie w Pniu” 
„Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe” 
„Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu 
Wielkim – baseny zewnętrzne” 
„Budowa placu zabaw w Radomyślu Wiekim – II etap” PROW 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

107.095 
107.095 
54.000 
53.095 

1.190.000 
655.000 

 
30.000 
21.000 
15.000 
60.000 

200.000 
 

209.000 
132.986 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 235.000 
 Wydatki bieżące, z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielone 
stowarzyszeniom na podstawie ustawy o sporcie 

235.000 
235.000 

92695 Pozostała działalność 19.000 
 Wydatki bieżące, z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
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 

19.000 
5.000 
5.000 

14.000 

OGÓŁEM WYDATKI 88.763.561 

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 12.577.402 zł. 

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się: 

1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości w kwocie 2.118.381 zł 

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach w kwocie 3.239.089 zł (środki RFIL – 3.025.080, środki Laboratoria Przyszłości – 
214.009) 

3) kredyty i pożyczki w kwocie 7.219.932 zł. 

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.247.602 zł, jak niżej: 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 2.118.381 
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finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych, w tym nagroda „Rosnąca odporność-
Covid19” - 500.000 zł 

905 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach: 
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz 
przydzielone na podstawie § 2 ust.1 i 2 Uchwały Nr 102 Rady 
Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez j.s.t w związku z art.65 ustawy z dnia 31.03.2020 
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw 
(Dz.U. Z 2020 r. poz.568 ze zmianami) 
- środki z programu „Laboratoria Przyszłości” 

3.239.089 
 
 
 

3.025.080 
 
 
 
 
 
 
 

214.009 
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z 

tego: 
-na sfinansowanie deficytu budżetu               7.219.932 
-na spłatę rat kredytów i pożyczek                 1.670.200 

8.890.132 

 Razem 14.247.602 

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.670.200 zł, z tego § 
992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” – 1.670.200 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat 
kredytów i pożyczek. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 13.390.132 zł, z 
tego na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości4.500.000 zł 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.219.932 zł 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 
1.670.200 zł. 

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 180.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 513.333 zł, z tego: 

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

b) rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł 

c) rezerwę na remonty szkół 200.000 zł 

d) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł. 

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, 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 2019r. poz. 2277, 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. z 2019 r., poz. 852, z późn. zm.); dochody te nie mogą być 
przeznaczone na inne cele. 
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2. Stosownie do art.93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina przeznacza środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki 
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. 
z 2020r. poz.1219, 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. 

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 2020 r. poz.1439 z późn.zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty: 

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) obsługi administracyjnej tego systemu, 

d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 
budżetu na realizację zadań ujętych w 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 

230.012 

 

  Dochody bieżące 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

230.012 
230.012 

 

851  Ochrona zdrowia  230.012 
 85153 Zwalczanie narkomanii 

Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

 20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

 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 

 210.012 
210.012 
210.012 
33.000 

177.012 

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.652 zł. 

§ 11. 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 5.726 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
5.726 5.726 

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

5.726 
5.726 

 

900  Gospodarka komunalna i ochrona   5.726 
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środowiska 
 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) 

 5.726 
 
 

5.726 
5.726 
5.726 

§ 12. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
3.641.164 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w kwocie 3.641.164 zł. 

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15.624.000 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 
750  Administracja publiczna 88.336 88.336 

 75011 Urzędy wojewódzkie 88.136 88.136 
  Dochody bieżące 

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

88.136 
88.136 

 

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

 88.136 
88.136 
88.136 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 200 200 
  Dochody bieżące 

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

200 
200 

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

 200 
200 
200 

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

2.886 2.886 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa  

2.886 2.886 

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

2.886 
2.886 

 

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

 2.886 
2.886 
1.859 
1.027 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2.474 2.474 

 75414 Obrona cywilna 2.474 2.474 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 16 – Poz. 744



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

2.474 
2.474 

 

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

 2.474 
2.474 
2.474 

852  Pomoc społeczna 960.004 960.004 
 85203 Ośrodki wsparcia 871.254 871.254 
  Dochody bieżące 

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

871.254 
871.254 

 

  Wydatki bieżące, z tego 
dotacje na zadanie bieżące 

 871.254 
871.254 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

88.750 88.750 

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

88.750 
88.750 

 

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

 88.750 
88.750 
88.750 

855  Rodzina 14.570.300 14.570.300 
 85501 Świadczenie wychowawcze 7.050.000 7.050.000 
  Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom, związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

7.050.000 
7.050.000 

 

  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 

 7.050.000 
23.265 
19.814 

 
3.451 

 
7.026.735 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

7.466.000 7.466.000 

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

7.466.000 
7.466.000 

 

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

 7.466.000 
823.980 
787.560 
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wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

36.420 
 

6.642.020 
 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

54.300 54.300 

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

54.300 
54.300 

 

  Wydatki bieżące, z tego 
wydatki jednostek budżetowych, z tego 
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

 54.300 
54.300 
54.300 

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 
600  Transport i łączność 100.000  

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

100.000 
100.000 

 

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

 100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

§ 15. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.697.134 zł, z tego: 

a) dotacje przedmiotowe w wysokości 475.204 zł, 

b) dotacje podmiotowe w wysokości 8.779.400 zł, 

c) dotacje celowe w wysokości 3.442.530 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 16. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu 
Sołeckiego na łączną kwotę 594.646 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Nazwa 
sołectwa 

Nazwa przedsięwzięcia Kwota 

Żarówka Remont dróg gminnych w Żarówce 
Odmulanie rowów przy drogach gminnych w 
Żarówce 

12.000 
5.395 

Zdziarzec Utrzymanie dróg gminnych w Zdziarcu 
Budowa nawierzchni asfaltowej – droga do Dąbia 
(wydatek majątkowy) 

10.000 
30.000 

Ruda Asfaltowanie dróg i placów gminnych w Rudzie 
(wydatek majątkowy) 
Wykonanie remontu dróg gminnych w Rudzie 

25.000 
 

25.395 

600 60016 

Janowiec Asfaltowanie dróg gminnych w Janowcu 
(wydatek majątkowy 
Remont dróg gminnych kamienistych w Janowcu 
Wykup gruntu pod drogę w Janowcu (wydatek 

25.000 
 

10.424 
5.000 
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majątkowy) 
Pień Remont drogi gminnej w kierunku Jam 13.721 
Dulcza Mała Utrzymanie dróg gminnych i rowów przydrożnych  

Budowa parkingu (wydatek majątkowy) 
18.000 
30.000 

Dulcza Wielka Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w 
Dulczy Wielkiej 
Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w 
Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy) 

23.394 
 

15.000 

Dąbrówka 
Wisłocka 

Utwardzenie parkingów gminnych  
Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach 
gminnych w Dąbrówce Wisłockiej 
Remont i utrzymanie dróg gminnych 
Niwelacja terenu obok budynku Domu Strażaka 

17.487 
5.000 

 
5.000 

10.000 
Zgórsko Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku 

Projekt budowy parkingu w Zgórsku (wydatek 
majątkowy) 

7.696 
12.000 

Podborze Utwardzenie ścieżki rowerowej w kierunku 
„Schabowca” 
Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku 
Zgórska (wydatek majątkowy) 
Projekt budowy parkingu w Zgórsku (wydatek 
majątkowy) 

5.000 
 

10.000 
 

8.000 

  Partynia Remont ścieżki rowerowej „Schabowiec-Podborze” 
Odmulanie rowów przy drogach gminnych 
Asfaltowanie dróg gminnych w Partyni (wydatek 
majątkowy) 
Remont dróg gminnych kruszywem i konserwacja 
rowów przydrożnych 
Jednostronne utwardzenie poboczy wzdłuż drogi 
Partynia-Schabowiec 
Zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
Partynia-Schabowiec 
Projekt chodnika od figurki w stronę Schabowca 
(wydatek majątkowy) 

5.000 
5.000 

18.000 
 

6.000 
 

8.000 
 

2.000 
 

8.395 

  Dąbie Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 
Dąbie-Zdziarzec Kółko(wydatek majątkowy) 
Budowa chodnika przy drodze gminnej Dąbie-
Zagrody (wydatek majątkowy) 
Remont dróg gminnych w Dąbiu 

20.000 
 

20.000 
 

9.000 
700 70005 Janowiec Uregulowanie geodezyjne stanu prawnego drogi 

gminnej nr 664 w Janowcu 
5.000 

754 75412 Żarówka Remont budynku OSP w Żarówce (biblioteka) 7.000 
  Dulcza Mała Remont wejścia do budynku OSP w Dulczy Małej i 

malowanie garażu  
5.000 

  Dulcza Wielka Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Dulcza 
Wielka (wydatek majątkowy) 

5.000 

  Janowiec Remont remizy OSP w Janowcu  2.000 
801 80101 Żarówka Projekt dachu na SP Żarówka (wydatek majątkowy) 30.000 

  Dulcza Wielka  Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ZSP 
w Dulczy Wielkiej 

1.000 

900 90004 Podborze Koszenie mienia komunalnego 
Wykonanie alejek w parku rekreacyjnym w Podborzu, 
w tym dostawa i montaż sprzętu rekreacyjnego 
(wydatek majątkowy) 

3.500 
13.054 

  Ruda Koszenie i utrzymanie terenów mienia komunalnego 4.000 
  Janowiec Utrzymanie gminnych terenów zielonych 3.000 
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  Dulcza Wielka Utrzymanie gminnych terenów zielonych  5.000 
  Zgórsko Koszenie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych 5.000 
  Dulcza Mała Koszenie mienia komunalnego 1.395 
  Dąbie Koszenie stadionu i terenów gminnych 2.395 
 90015 Partynia  Zakup i montaż słupa oświetleniowego wraz z lampą 

solarną 
2.000 

921 92195 Dulcza Wielka Remont posadzki w wiacie przy budynku obok 
stadionu 

5.000 

  Zdziarzec Remont łazienek w WDK Zdziarzec 14.395 
Dąbrówka 
Wisłocka 

Zakup wiat stadionowych  10.000 

Pień  Wykonanie trybun na stadionie sportowym (wydatek 
majątkowy) 

15.000 

Dąbie  Zakup garażu na sprzęt sportowy  3.000 
Zgórsko  Oświetlenie stadionu sportowego w Zgórsku (wydatek 

majątkowy) 
8.000 

926 92601 

Podborze Wykonanie oświetlenia stadionu w Podborzu 
(wydatek majątkowy) 

10.000 

 92605 Zgórsko  Upowszechnianie kultury fizycznej - integracja dzieci i 
młodzieży 

5.000 

Ogółem 594.646 

§ 17. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej 
i wydatków nimi finansowanych w kwocie 736.812 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 18. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim w łącznej kwocie 475.204 zł, z tego na: 

a) pokrycie różnicy kosztów utrzymania 2.058,93 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 
13,0041 zł/ m2 x12 miesięcy – 321.295 zł, 

b) pokrycie różnicy cen 213.763 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla taryfowych 
odbiorców usług na terenie gminy Radomyśl Wielki w wysokości 0,72 zł/ m3 - 153.909 zł. 

§ 19. 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. 

§ 20. 1. Uzyskane prze jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT 
dokonanych w 2022 roku, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków. 

2. Uzyskane prze jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych 
w poprzednich latach budżetowych, stanowią dochody budżetu. 

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu 
budżetowego do wysokości 4.500.000 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. 

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do udzielania z budżetu gminy pożyczek w roku 
budżetowym do maksymalnej wysokości 300.000 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 2022 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomyślu 

Wielkim 
 
 

Jan Miękoś 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/284/22 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku 

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: 475.204    
Dotacja na pokrycie różnicy kosztów 
utrzymania powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych 
Dotacja na pokrycie różnicy cen 
ścieków 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Radomyślu W 

321.295 
 
 

153.909 

 700 
 
 

900 

70007 
 
 

90001 

Dotacje podmiotowe, z tego: 1.116.000 7.663.400   
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty- 
Przedszkole Niepubliczne Ochronka 
Św. Józefa w Radomyślu Wielkim 

 540.000 
 

123.300 

801 
 

801 

80104 
 

80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole „Radosny 
Start” w Radomyślu Wielkim 

 1.113.300 
 

668.700 

801 
 

801 

80104 
 

80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty- 
Niepubliczne Przedszkole „Ku 
Przyszłości „ w Partyni z oddziałami 
zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, 
Rudzie i Zgórsku 

 1.056.600 
 

184.500 

801 
 

801 

80104 
 

80149 

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

 762.300 
 

245.700 

801 
 

801 

80104 
 

80149 

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

 534.000 
 

2.420.000 
15.000 

801 
 

801 
854 

80101 
 

80150 
85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
instytucji kultury- 
Samorządowe Centrum Kultury  
w Radomyślu Wielkim 

699.000 
 

417.000 

 
 

921 
 

921 

92113 
 

92116 

Dotacje celowe, z tego: 2.086.276 1.356.254   

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

175.000 
 
 
 

 900 
 
 
 

90001 
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Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
zadań zleconych do realizacji spółce 
wodnej-bieżące utrzymanie wód i 
urządzeń wodn. 

 50.000 010 01009 

Dotacje celowe z budżetu udzielone w 
trybie ustawy o sporcie - wspieranie 
działań w zakresie kultury fizycznej 
(organizowanie zawodów oraz imprez 
sportowo- rekreacyjnych) 

 235.000 926 92605 

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 pomocy 
społecznej i na rzecz osób 
niepełnosprawnych (prowadzenie ŚDS dla 
osób upośledzonych umysłowo w 
miejscowości Pień) 

 871.254 852 85203 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 
województwa podkarpackiego na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 
budowa chodnika przy drodze 
wojewódzkiej na terenie gminy Radomyśl 
Wielki) 

150.000  600 60013 

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

1.500.000  600 60014 

Dotacje celowe dla osób fizycznych – 
przyłącza kanalizacyjne 

 100.000 900 90001 

Dotacje celowe dla osób fizycznych – 
wymiana źródeł ciepła 

 100.000 900 90095 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 
powiatu mieleckiego na dofinansowanie 
organizacji powiatowych przewozów 
pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej 

210.000  600 60004 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 
powiatu mieleckiego na dofinansowanie 
działalności wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego 

6.276  852 85295 

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: 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

45.000 
 
 
 
 
 

15.000 

  
 
 
 
 
 

851 

 
 
 
 
 
 

85154 
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ochrony i promocji zdrowia 
ekologii i ochrony zwierząt oraz 
dziedzictwa przyrodniczego, 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, 
dziedzictwa narodowego 
wypoczynku dzieci i młodzieży, 
kultury fizycznej i sportu  

2.000 
2.000 

 
12.000 

 
12.000 
2.000 

851 
900 

 
921 

 
926 
926 

85195 
90095 

 
92195 

 
92695 
92695 

Razem planowane dotacje 3.677.480 9.019.654 12.697.134 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/284/22 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi 
finansowanych na 2022 rok 

 
Dział 

 
Rozdział 

Nazwa rachunku jednostki  
Dochody 

 
Wydatki 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu 

34.307 34.307 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dulczy Wielkiej  

95.094 95.094 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Partyni 

103.161 103.161 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podborzu  

65.538 65.538 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej  
Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim 

241.332 241.332 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie 

96.460 96.460 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej 
Szkoła Podstawowa w Zdziarcu 

34.572 34.572 

 
 
 
 
 
 
 
 

801 

 
 
 
 
 
 
 
 

80148 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
jednostki budżetowej 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarówce  

66.348 66.348 

Razem 736.812 736.812 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/284/22 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim na 
2022 rok 

Dział Rozdział Stan 
środków 
obrotowych 
na początek 
roku 

Przychody W tym dotacje 
przedmiotowe 
z budżetu 

Koszty Stan 
środków 
obrotowych 
na koniec 
roku 

  200.000 3.847.572 475.204 3.847.572 200.000 
700 70007   321.295   
900 90001   153.909   
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