
UCHWAŁA NR XXXVII/215/17
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d”, pkt 9 lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, 
art.239, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz.1870; z póz. zm.) 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29.613.209,99 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 26.350,721,00 zł

2. dochody majątkowe: 3.262.488,99 zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.821.497,95 zł,

1. wydatki bieżące:    25.314.349,17 zł w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową 
poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie  37.038,00 zł

2. wydatki majątkowe:  5.507.148,78 zł

- jak w załączniku nr 2

§ 3. 1. Deficyt w wysokości 1.208.287,96 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości  1.208.287,96 zł.

2. Ustala się rozchody i przychody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej  169.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe w kwocie 100.000 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69.000 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł.

§ 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  wysokości 112.000 zł, 
przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów  alkoholowych w wysokości 112.000 zł. Na wydatki ujęte w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii, przeznacza się  1.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze   umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018,

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 297.160,17 zł, stanowiącą fundusz sołecki.

- zgodnie z załącznikiem nr 8
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§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 
w wysokości 1.000.000 zł,

2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych z wyłączeniem przeniesień między 
działami,

4. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych  wydatków innym jednostkom 
organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

5. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy,

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś

Krystian Flegel
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Tabela nr 1        

 

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 

 

Dział Rozdział § Nazwa   Plan 

               zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.400 

 

01095 Pozostała działalność 1.400 

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 

 

 

          1.400 

600 Transport i łączność 45.403 

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 45.403 

 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

 

45.403 

700 Gospodarka mieszkaniowa 214.160 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 214.160 

  

0550 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

 

9.160 

 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 

 

 

      195.000 

2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań 

bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. 

 

 

        10.000 

750 Administracja publiczna 97.771 

 75011 Urzędy wojewódzkie 97.771 

  

2010 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

 

 

 

97.771 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1.723 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  

i ochrony prawa  

 

1.723 

  

2010 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

 

 

 

1.723 

752 Obrona narodowa 800 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/215/17

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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2010 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

 

 

 

800 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.222 

 

75414 Obrona cywilna 6.222 

 2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

 

 

 

6.222 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

 

10.158.817 

 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.000 

  

0350 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. 

 

        24.000 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  

od osób prawnych  

i innych jednostek organizacyjnych. 

 

 

1.426.302 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.166.859 

0320 Wpływy z podatku rolnego 212.490 

0330 Wpływy z podatku leśnego 35.666 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 11.287 

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.  

 

 

   3.161.257 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.730.857 

0320 Wpływy z podatku rolnego 982.389 

0330 Wpływy z podatku leśnego 1.393 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 226.618 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.000 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160.000 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

 

10.000 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

 

142.000 

 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 

112.000 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 

5.405.258 

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.335.258 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 70.000 

758 Różne rozliczenia 9.885.879 

 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 
7.994.998 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.994.998 
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75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.860.881 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.860.881 

75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30.000 

801 Oświata i wychowanie 519.046 

 80101 Szkoły podstawowe  2.950 

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 

 

 

         2.950 

80104 Przedszkola 498.800 

 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

30.000 

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

 

140.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 

 

328.800 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 8.196 

 

 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 

 

 

          8.196 

 

80130 Szkoły zawodowe 9.100 

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 

 

 

          9.100 

851 Ochrona zdrowia 58.000 

 85195 Pozostała działalność 58.000 

  

0750 

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 

 

 

        58.000 

852 Pomoc społeczna 293.000 

 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

 

 

 

14.000 

  

2010 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

 

 

 

7.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 

 

7.000 
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85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe.  

 

114.000 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 

 

114.000 

85216 Zasiłki stałe 57.000 

 
2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 

 

57.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej  83.000 

 
2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 

 

83.000 

 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25.000 

 
2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 

 

25.000 

855 Rodzina 5.051.000 

 

85501 Świadczenia wychowawcze 3.584.000 

 
2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci, 

 

 

 

 

3.584.000 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

1.467.000 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000 

0970 Wpływy z różnych dochodów  5.000 

2010 
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

1.457.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.500 

 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska. 

 

17.000 

 0690 Wpływy z różnych opłat 17.000 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych.  

 

500 

 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500 

 

Razem dochody bieżące:  

 

 

26.350.721 
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Tabela nr 2                                                                                                            

 

Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

               zł  

010 Rolnictwo i łowiectwo 210.000 

 01095 Pozostała działalność 210.000 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 

  

  210.000 

600 Transport i łączność 362.488,99 

 60016 Drogi publiczne gminne 120.488,99 

 6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa  

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach środków europejskich        

 

 

 

 

120.488,99 

60017 Drogi wewnętrzne 242.000 

 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego o kwotę                                   

 

 

 

 

242.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 590.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 590.000 

 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 

 

 

590.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000.000 

 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000.000 

 6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków,  

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

środków europejskich        

 

2.000.000 

926 Kultura fizyczna 100.000 

 

92695  Pozostała działalność 100.000 

 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych 

 

 

 

100.000 

Razem dochody majątkowe:  3.262.488,99 
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Tabela nr 1 

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

 

   Plan  

           zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 82.890 

 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

          20.000 

20.000 

20.000 

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych 

w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 

zwierzęcego 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

10.000 

 

 

          10.000 

10.000 

01030 Izby rolnicze 

1) dotacje na zadania bieżące 

23.890 

23.890 

01042 Wyłączenie z produkcji rolnej 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

17.000 

17.000 

17.000 

01095 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

12.000 

12.000 

12.000 

020 Leśnictwo 3.200 

 

02001 Gospodarka leśna 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

3.200 

3.200 

3.200 

600 Transport i łączność 327.106,11 

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

45.403 

45.403 

45.403 

60016 Drogi publiczne gminne 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

266.703,11 

266.703,11 

266.703,11 

60017 Drogi wewnętrzne 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

15.000 

15.000 

15.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 659.800,95 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych.  

600.000 

588.000 

85.000 

503.000 

12.000 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/215/17

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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70095 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

59.800,95 

59.800,95 

59.800,95 

750 Administracja publiczna 3.757.401 

 75011 

 

Urzędy Wojewódzkie 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

97.771 

97.771 

97.771 

75022 Rady Gmin 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych  zadań 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

82.790 

2.950 

2.950 

79.840 

75023 Urzędy Gmin 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

3.000.000 

2.986.000 

2.431.160 

554.840 

14.000 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań.  

    100.000 

100.000 

100.000 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

288.840 

286.240 

263.840 

22.400 

2.600 

75095 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

b) wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

188.000 

114.200 

18.000 

96.200 

73.800 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa  

 

1.723 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań.  

 

1.723 

1.723 

            1.023 

700 

752 Obrona narodowa 800 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

800 

800 

800 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 253.734,81 

 75412 Ochotnicze straże pożarne  

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

247.512,81 

235.512,81 

27.000 

208.512,81 

12.000 
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75414 Obrona cywilna 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 

6.222 

6.222 

5.222 

1.000 

757 Obsługa długu publicznego 39.338 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.  

2.300 

 

2.300 

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego 

 

         37.038 

758 Różne rozliczenia 219.000 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

- ogólne 

- celowe - oświatowe 

- celowe - zarządzanie kryzysowe 

219.000 

50.000 

100.000 

69.000 

801 Oświata i wychowanie 11.936.572 

` 80101 Szkoły podstawowe 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3) dotacje na zadania bieżące. 

6.653.720 

5.048.122 

4.297.822 

750.300 

214.696 

1.390.902 

80104 Przedszkola 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

2.325.970 

2.240.993 

1.605.098 

635.895 

84.977 

80110 Gimnazja 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych.  

1.236.374 

1.182.298 

981.218 

201.080 

54.076 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

269.200 

257.000 

257.000 

12.200 

80130 Szkoły zawodowe 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

736.775 

705.775 

557.375 

148.400 

31.000 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

59.950 

59.950 

59.950 
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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) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

 

 

 

 

17.935 

17.113 

13.724 

3.389 

822 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w szkołach podstawowych. 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

3) dotacje na zadania bieżące. 

 

 

381.069 

272.729 

251.698 

21.031 

17.064 

91.276 

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe  

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

25.582 

23.082 

20.532 

2.550 

2.500 

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach 

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach  

I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach  

I stopnia oraz szkołach artystycznych 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

 

 

 

 

 

99.997 

97.637 

79.767 

17.870 

2.360 

80195 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

130.000 

126.000 

126.000 

          4.000 

851 Ochrona zdrowia 181.000 

 
85153 Zwalczanie narkomanii 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

1.000 

1.000 

1.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

112.000 

112.000 

15.000 

97.000 
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85195 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2) dotacje na zadania bieżące 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

68.000 

61.800 

20.000 

41.800 

5.000 

1.200 

852 Pomoc społeczna 1.146.000 

 
85202 Domy pomocy społecznej 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

230.000 

230.000 

230.000 

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. 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

 

 

 

 

            14.000 

14.000 

14.000 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

214.000 

 

214.000 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

25.000 

25.000 

85216 Zasiłki stałe 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

57.000 

57.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

430.000 

427.000 

368.000 

59.000 

3.000 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

50.000 

50.000 

85295 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2) dotacje na zadania bieżące 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

126.000 

17.000 

17.000 

29.000 

80.000 

855 Rodzina 5.114.500 

 
85501 Świadczenia wychowawcze 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

3.588.500 

57.500 

54.500 

3.000 

3.531.000 

 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

1.470.200 

 

 

112.200 

97.700 

14.500 

1.358.000 
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85504 Wspieranie rodziny 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

25.800 

25.800 

25.800 

85508 Rodziny zastępcze 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

30.000 

30.000 

30.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 668.640 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

35.000 

35.000 

35.000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

15.000 

15.000 

15.000 

90013 Schroniska dla zwierząt 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

8.640 

8.640 

8.640 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

480.000 

480.000 

480.000 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

 

38.000 

38.000 

38.000 

90095 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

92.000 

92.000 

92.000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 601.000,34 

 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

1) dotacje na zadania bieżące. 

357.000 

357.000 

92116 Biblioteki 

1) dotacje na zadania bieżące. 

147.000 

147.000 

92195 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

97.000,34 

97.000,34 

97.000,34 

926 Kultura fizyczna  321.642,96 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

3) dotacje na zadania bieżące. 

257.500 

107.000 

31.000 

76.000 

500 

150.000 

92695 Pozostała działalność 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

64.142,96 

64.142,96 

64.142,96 

 
 

Ogółem wydatki bieżące      

 

25.314.349,17 
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Tabela nr 2 

 

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 

 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

 

Planowane 

wydatki - zł 

Źródła finansowania 

600 Transport i łączność 721.358,78  

 

60016 Drogi publiczne gminne 189.358,78  

 Przebudowa ul. Szkolnej  

w Większycach 

189.358,78 68.869,79 Budżet 

gminy 

120.488,99 PROW 

Budowa ul. Przyjaciół w Reńskiej 

Wsi 

266.830,00 Budżet gminy 

60017 Drogi wewnętrzne 532.000,00  

 Budowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Łężcach - od 

drogi krajowej 38  

do ul. Kozielskiej 

532.000,00 290.000 Budżet 

gminy 

242.000 Budżet 

państwa 

630 Turystyka 1.000.000,00  

 

63095 Postała działalność 1.000.000,00  

 Ścieżki pieszo-rowerowe na 

zamkniętej linii kolejowej 

1.000.000,00 Budżet gminy 

 

750 Administracja publiczna 15.000,00  

 75023 Urzędy gmin 15.000,00  

 Zakupy inwestycyjne 15.000,00 Budżet gminy 

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00  

 Zakupy inwestycyjne - 

Samochód dla OSP Pokrzywnica 
133.000,00 

75.000 Fundacja PGE 

 58.000  Budżet gminy 

 Zakupy inwestycyjne 10.000,00 Budżet gminy 

801 Oświata i wychowanie 311.000,00  

 80101 Szkoły podstawowe 305.000,00  

 Termomodernizacja Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego  

w Reńskiej Wsi 

 

     300.000,00 

 

Budżet gminy 

Zakup kserokopiarki 5.000,00 ZSP Większyce 

80104 Przedszkola 6.000,00  

 Zakup tablicy multimedialnej 6.000,00 ZSP Większyce 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

2.774.960,00  

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód 

2.774.960,00  

 Budowa kanalizacji sanitarnej – 

Poborszów, Mechnica, Kamionka-

projekt 

174.960,00 Budżet gminy 
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Kanalizacja sanitarna w Łężcach  2.000.000,00 Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Kanalizacja sanitarna tłoczna 

Łężce - Bytków 

600.000,00  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000,00  

 

92195 Pozostała działalność   

 Odnowienie elewacji budynku 

świetlicy wiejskiej 

75.000,00   47.372,22 Budżet 

gminy 

27.372,22 f. sołecki 

Pokrzywnica 

926 Kultura fizyczna  200.000,00  

 

92695 Pozostała działalność 200.000,00  

 Otwarte strefy aktywności 200.000,00  100.000 Budżet 

gminy 

100.000 Fundusz 

Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

Ogółem środki na wydatki majątkowe:                                                                 5.507.148,78 

z tego: 

- inwestycje                                                                                                                5.338.148,78 

- zakupy inwestycyjne                                                                                                   169.000,00 
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Przychody i rozchody budżetu Gminy Reńska Wieś w 2018 r. 

 

 

§ 

 

Wyszczególnienie Przychody     zł Rozchody         zł 

950 Wolne środki, o których mowa 

w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

 300.000,00 - 

957 Nadwyżki z lat ubiegłych       1.394.628,96 - 

991 Udzielone pożyczki i kredyty - 186.341,00 

992 Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 
- 300.000,00 

  Razem 1.694.628,96 486.341,00 

 

 

 
 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/215/17

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Tabela nr 1 
 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w Gminie Reńska Wieś w 2018 r. 

 

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

 

112.000 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 

 

112.000 

 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu. 

 

112.000 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2 

 

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych  

oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. 

 

851 Ochrona zdrowia 113.000 

 85153 
Zwalczanie narkomanii 

1/ wydatki jednostki w tym: 

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

1.000 

1.000 

1.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1/ wydatki jednostki w tym: 

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

112.000 

112.000 

15.000 

97.000 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/215/17

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Tabela nr 1 

 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 

 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie   Plan  

             zł 

750 Administracja publiczna 97.771 

 75011 Urzędy Wojewódzkie 97.771 

  

2010 

Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. 

 

 

 

 

 

97.771 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

               

1.723 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  

i ochrony prawa 

 

1.723 

  

2010 

Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. 

 

 

 

 

1.723 

752 Obrona narodowa 800 

 

75212 Pozostałe wydatki obronne 800 

 2010 Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. 

 

 

 

 

800 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222 

 

75414 Obrona cywilna 6 222 

 2010 Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami. 

 

 

 

 

6 222 

852 Pomoc społeczna 7.000 

 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

 

 

 

7.000 
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2010 

Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. 

 

 

 

 

7.000 

855 Rodzina 5.041.000 

 

85501 Świadczenie wychowawcze 3.584.000 

 2060 Dochody bieżące: 

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

 

 

 

 

 

 

3.584.000 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

 

1.457.000 

 2010 Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami. 

 

 

 

 

1.457.000 

 

Ogółem 

 

5.154.516 
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Tabela nr 2 

 

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan  

zł 

750 Administracja publiczna 97.771 

 
75011 

Urzędy wojewódzkie 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  

97.771 

 

97.771 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.723 

 
75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

1.723 

 

1.723 

           1.023 

700 

752 Obrona narodowa 800 

 
75212 

Pozostałe wydatki obronne 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

800 

800 

800 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.222 

 
75414 

Obrona cywilna 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

6.222 

6.222 

5.222 

1.000 

852 Pomoc społeczna 7.000 

 

85213 

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

7.000 

 

 

 

7.000 

7.000 

855 Rodzina 5.041.000 

 

85501 
Świadczenie wychowawcze 

1) wydatki jednostki w tym: 

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

3.584.000 

53.000 

50.000 

3.000 

3.531.000 

 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1) wydatki jednostki w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

1.457.000 

 

 

99.000 

94.500 

4.500 

1.358.000 

Ogółem 5.154.516 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r. 

 

 

 

Dział 

 
Rozdział 

 

 

Dotacje ogółem 

zł 

Wydatki 

ogółem  

 zł 

z tego: 

 

 

600 

 

60014 

 

§ 2320 - dotacje celowe 

otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego               

                               45.403 

 

45.403 

 

wydatki bieżące 

jednostki:          

45.403   w tym:  

- wydatki związane  

z realizacją ich 

statutowych zadań   

45.403     
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Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na rok 2018 

 
 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 
 

1) Dotacje podmiotowe 

 

Dział Rozdział 

 

§ Nazwa Kwota zł        

921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury  

w Reńskiej Wsi 

357.000 

 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna  

w Reńskiej Wsi 

147.000 

               Razem dotacje podmiotowe 504.000 

 

2) Dotacje celowe 

 

Dział Rozdział 

 

§ Nazwa Kwota 

       zł 

851 85195 2710 Starostwo Powiatowe  

w Kędzierzynie-Koźlu  

          5.000 

              Razem dotacje celowe 5.000 

 

 

 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 
 

1) Dotacje podmiotowe 

 

Dział Rozdział 

 

§ Nazwa Kwota 

       zł 

801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Mechnicy 

1.390.902 

 80150 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Mechnicy 

91.276 

               Razem dotacje podmiotowe 1.482.178 
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2) Dotacje celowe 

 

Dział Rozdział 

 

§ Nazwa Kwota 

       zł 

852 85295 2830 Dotacja celowa na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych. 

 

 

29.000 

926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

 

 

150.000 

               Razem dotacje celowe 179.000 
 

 

 

Razem dotacje:   2.170.178 zł 
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WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2018 ZE ŚRODKÓW Z ART. 2 UST. 1 USTAWY                                  
O FUNDUSZU SOŁECKIM   

Klasyfikacja budżetowa - dział/rozdział 

Sołectwo Kwota w zł 600 / 60016 700 / 70095 754 /75412 921 / 92195 926 / 92695 

Bytków 8 700,42   600,00   3 700,00 4 400,42 

Dębowa 11 844,78   2 000,00   6 844,78 3 000,00 

Długomiłowice 30 527,78 14 000,00 13 500,00   3 027,78   

Gierałtowice 16 820,81   2 000,00 8 720,81 3 500,00 2 600,00 

Kamionka 12 058,47   5 558,47 5 500,00 1 000,00   

Komorno 18 164,03 5 000,00 1 000,00     12 164,03 

Łężce 25 063,31   2 000,00 8 792,00 2 500,00 11 771,31 

Mechnica 29 642,48 19 000,00 4 642,48 3 000,00   3 000,00 

Naczysławki 10 593,14 9 593,14 1 000,00       

Poborszów 21 430,50   8 500,00   800,00 12 130,50 

Pociękarb 10 348,92   3 300,00   4 300,00 2 748,92 

Pokrzywnica 30 527,78   200,00   30 327,78   

Radziejów 10 409,97 9 109,97 1 300,00       

Reńska Wieś 30 527,78 10 000,00 4 700,00 1 500,00 7 000,00 7 327,78 

Większyce 30 500,00 0,00 1 500,00   29 000,00   

Ogółem 297 160,17 66 703,11 51 800,95 27 512,81 92 000,34 59 142,96 
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