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UUCCHHWWAAŁŁ AA   NNRR  VV//3311//1111  
RRAADDYY   GGMM II NNYY   BBUUKK OOWWSSKK OO  

ZZ   DDNNII AA   2233  LL UUTTEEGGOO  22001111  RROOKK UU  
  
  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 
28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Bukowsko na 2011 rok 

 
Na podstawie art.13  pkt. 7, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591. z późn. zm)  
 
Rada Gminy Bukowsko 
 

uchwala  co następuje: 
 

§ 1 
 

Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2011 
roku uchwała  budżetowa Gminy Bukowsko na 2011 rok, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 lutego 2011 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2011. 

 
 

§ 2 
 
1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Bukowsko, które 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr V/31/11 

                              Rady Gminy Bukowsko 
                             z dnia 23 lutego 2011 roku 

  
  

OOBBWWII EESSZZCCZZEENNII EE  
RRAADDYY   GGMM II NNYY   BBUUKK OOWWSSKK OO  

ZZ   DDNNII AA   2233  LL UUTTYY  22001111  RROOKK   
  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Bukowsko na rok 2011 
uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2011 roku 

  
  

UUCCHHWWAAŁŁ AA     BBUUDDŻŻEETTOOWWAA  
GGMM II NNYY   BBUUKK OOWWSSKK OO  

NNAA   RROOKK   22001111  
  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
Rada Gminy Bukowsko  

uchwala co następuje : 

 

§ 1 

Uchwala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 17 278 049 zł 

w tym: 

1) dochody bieżące:      15 191 830 zł 

2) dochody majątkowe: 2 086 219 zł 

jak poniżej: 

 
Lp. Dział Źródło dochodów Wysokość w zł 
1 2 3  
1. 020 Leśnictwo 150 000,- 
  w tym dochody bieżące: 150 000,- 
  – dochody 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  
 
w tym dochody majątkowe: 
- wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych 
 

10 000,- 
 
 
 
 

140 000,- 

2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 
w tym dochody bieżące: 
- wpływy z usług dostarczania wody  
 

150 000,- 
 

150 000,- 

3. 
 

600 Transport i Łączność 
w tym dochody bieżące: 

938 000,- 
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- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst 
 
- wpływy z różnych opłat 
Odszkodowanie za wejście w tren Gminy Bukowsko przez firmę bukowsko 
Wind Energy sp.z.o.o 
 
- dochody majątkowe 
w tym:            
 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 
1 pkt 2 i 3 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
/Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z działania 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi” 
 

38 000,- 
 
 

400 000,- 
 
 
 

500 000,- 
 
 

500 000,- 
 
 
 

500 000,- 
 

 
4. 

 
700 

 
Gospodarka mieszkaniowa 

 
769 500,- 

  w tym dochody bieżące:  
  – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

  
213 000,- 

  – dochody 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  
- pozostałe odsetki  
 
w tym dochody majątkowe: 

140 000,- 
 
 

16 500,- 

  – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  400 000,- 
    
    
    

5. 750 Administracja publiczna 369 806,- 
  w tym dochody bieżące:  

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących               
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin ustawami) 

64 806,- 

  - pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 
- pozostałe dochody – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 

20 000,- 
285 000,- 

    
6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
875,- 

  w tym dochody bieżące:  
  – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami  

875,- 

    
    

7. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

2 265 942,- 

  w tym dochody bieżące:  
  – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  1 012 942,- 

 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  5 000,- 
 – podatek od nieruchomości  750 000,- 
 – podatek rolny  133 000,- 
 – podatek leśny  71 000,- 
 – podatek od środków transportowych  136 000,- 
 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie  

   karty podatkowej  
5 000,- 

 – podatek od spadków i darowizn  25 000,- 
 – wpływy z opłaty skarbowej  20 000,- 
 – wpływy z opłaty targowej  5 000,- 
 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  53 000,- 
 – podatek od czynności cywilnoprawnych  45 000,- 

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
 

5 000,- 
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8. 758 Różne rozliczenia 8 231 059,- 
  w tym dochody bieżące:  

  – subwencje ogólne 8 231 059,- 
     w tym:  

     – część oświatowa  4 583 006,- 
     – część równoważąca   230 920,- 
     – część wyrównawcza   

 
3 417 133,- 

9. 801 Oświata i wychowanie 527 000,- 
  - dochody majątkowe               
  Dotacje otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst- sala 
gimnastyczna Nowotaniec  
 

195 000,- 

  - dochody bieżące 
w tym: 

 

             - Wpływy z usług  za żywienie i opłaty stałej  271 000,- 
             - Darowizny  3 000,- 
             - Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 000,- 
             - dochody 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  
 

54 000,- 

    
 

10. 
 

852 
 
Pomoc społeczna 

 
2 807 100,- 

  w tym dochody bieżące: 
 

 

  – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami  
 

2 569 600,- 

  – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 
 
- wpływy z różnych dochodów –udział Gminy z tytułu ściągniętych należności z 
funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej  
 

162 500,- 
 
 
 

70 000,- 

  – wpływy z usług  opiekuńczych 5 000,- 
 

 
    

11. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 068 767,- 
  w tym:  

a) dochody bieżące: 
 

  - wpływy z usług – wywóz odpadów 
- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
 
b) dochody majątkowe: 
w tym:            
 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1  
pkt 2 i 3 
 

202 548,- 
15 000,- 

 
851 219,- 

 
 

851 219,- 

  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  

851 219,- 

  /Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” 

 

RAZEM  17 278 049,00 

 

w tym: 

- dochody bieżące     15 191 830 zł 

w tym:                     
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               z dotacji        2 835 781 zł 

- dochody majątkowe  2 086 219 zł 

w tym:   ze środków Unii Europejskiej 1 351 219 zł 

               ze sprzedaży majątku – 540 000 zł 

z dotacji           195 000 zł 

 

§ 2 

Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 18 802  510 zł 

w tym: 

1) wydatki bieżące:  14 906 826 zł 

2) wydatki majątkowe: 3 895 684 zł 

 jak poniżej: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota w zł 
1 2 3 4  
 010  Rolnictwo i Łowiectwo 2 700,- 

1.  01030 Izby rolnicze 2 700,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

w tym: 

- dotacje  na zadania bieżące                                    

2 700,- 
 

2 700,- 

     
     

2. 020  Leśnictwo 96 000,- 
  02001 Gospodarka leśna 96 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
96 000,- 
96 000,- 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
             wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 

8 200,- 
87 800,- 

     
3. 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 257 000,- 
  40002 Dostarczanie wody 257 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
57 000,- 
57 000,- 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
            wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 

2 000,- 
55 000,- 

   b) wydatki majątkowe 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nagórzanach  

200 000,- 
200 000,- 
200 000,- 

     
     

4. 600  Transport i Łączność 1 165 813,25 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 127 500,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
300 000,- 
300 000,- 

   w tym:  
            wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
 

30 000,- 
270 000,- 

   b) wydatki majątkowe 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
    w tym: 
                na programy finansowane z udziałem środków o których   

827 500,- 
827 500,- 
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mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3      
                   
Budowa chodników i placów w Bukowsku, Nadolanach, Nowotańcu i 
Pobiednie. 

827 500,- 

   /Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej, „Odnowa i rozwój wsi” 
 
 
 

 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 38 000,- 
   a)wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
38 000,- 
38 000,- 

   
 
 

60053 

w tym:  
          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
 
Infrastruktura telekomunikacyjna 
a) wydatki bieżące  
- dotacje na zadania bieżące 
Dotacja celowa na finansowanie porozumienia na rezerwację 
częstotliwości 3600-3800 MHz(WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3 
 
 

 
38 000,- 

 
313,25 
313,25 
313,25 

5. 700  Gospodarka mieszkaniowa 160 000,- 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 000,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
60 000,- 
60 000,- 

 
 
 
 

  w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
            wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
b) wydatki majątkowe 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Modernizacja budynków komunalnych w Bukowsku i Nowotańcu 
( byłych ośrodków zdrowia) 
 

3 000,- 
57 000,- 

100 000,- 
100 000,- 

6. 710  Działalność usługowa 50 000,- 
     
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
50 000,- 
50 000,- 

   w tym:   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
              wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 

20 000,- 
30 000,- 

     
7. 720  Informatyka 60 894,- 
  72095 Pozostała działalność 60 894,- 
   w tym:  
   a) wydatki majątkowe 

-  inwestycje i zakupy inwestycyjne 
60 894,- 
60 894,- 

   Projekt PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 
 

60 894,- 

8. 750  Administracja publiczna 2 842 682,75 
     
  75011 Urzędy wojewódzkie 64 506,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
64 506,- 
64 506,- 

      w tym:  
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

             wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
 

60 000,- 
4 506,- 

  75045 
 
 
 

Kwalifikacja wojskowa 
w tym: 
a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
 

300,- 
 

300,- 
300,- 

 
300,- 

  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85 000,- 
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   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
w tym:      
          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 

85 000,- 
5 800,- 

 
5 800,- 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 
 
 

79 200,- 
 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 599 676,75 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
2 299 676,75 
2 299 676,75 

      w tym:  
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

             wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
 

1 908 567,- 
391 109,75 

   b) wydatki majątkowe 300 000,- 
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Modernizacja budynku Urzędu Gminy 
300 000,- 

     
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
50 000,- 
50 000,- 

   w tym: 
            wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
            wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 

 
5 000,- 

45 000,- 
     

  75095 Pozostała działalność 43 200,- 
   W tym:  

   a) wydatki bieżące 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

43 200,- 
43 200,- 

 
     

9. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

875,- 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 875,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
875,- 
875,- 

   w tym:   
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  

 
875,- 

     
10. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334 400,- 

     
  75403 Jednostki terenowe Policji 2 400,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- dotacje na zadania bieżące 
2 400,- 

   Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do samochodu służbowego 
Komisariatu Policji w Bukowsku 

2 400,- 

     
  75412 Ochotnicze straże pożarne 320 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
90 000,- 
90 000,- 

   w tym:  
             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
15 000,- 
75 000,- 

   b) wydatki majątkowe 230 000,- 
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000,- 
   Wydatki inwestycyjne budowa OSP Tokarnia, Karlików, Bukowsko,  

Nagórzany i Nadolany 
230 000,- 

    
 

 

  75414 Obrona cywilna 6 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 6 000,- 
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- wydatki jednostek budżetowych 6 000,- 
   w tym:  
              wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

           wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
1 500,- 
4 500,- 

     
  75421 Zarządzanie kryzysowe 6 000,- 
   w tym: 

a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 

 
6 000,- 
6 000,- 

   w tym:  
              wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

           wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
2 000,- 
4 000,- 

     
11. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

28 000,- 

  75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 28 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

-  wydatki jednostek budżetowych 
28 000,- 
28 000,- 

   w tym:  
             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
27 000,- 
1 000,- 

     
12. 757  Obsługa długu publicznego 234 530,- 

  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

234 530,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące; 

w tym:  
          obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 

234 530,- 
234 530,- 

     
13. 758  Różne rozliczenia 50 490,- 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 490,- 
   w tym:  
    

a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
–  rezerwa ogólna 
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych Gminy z zakresu 
zarządzania kryzysowego 
 

  
50 490,- 
50 490,- 

 
50 490,- 

                       19 566,- 
30 924,- 

 
 

     
14. 801  Oświata i wychowanie 8 710 657,- 

     
  80101 Szkoły podstawowe 3 186 999,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
3 086 999,- 
2 965 299,- 

   w tym:  
              wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

           wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
2 552 600,- 
412 699, - 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 700,- 
   b) wydatki majątkowe 100 000,- 
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,- 
   Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Bukowsku  
     
     
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 471 300,- 
   w tym:   
   a) wydatki bieżące  

- wydatki jednostek budżetowych 
471 300,- 
439 800,- 

   w tym:  
             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
399 800,- 
40 000,- 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 500,- 
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  80104 Przedszkola 648 000,- 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 648 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 620 000,- 
   w tym:  

             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 

422 000,- 
198 000,- 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,- 
     
     
  80110 Gimnazja 3 437 900,- 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 2 167 900,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 2 060 900,- 
      w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

                 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 
1 731 400,- 

329 500,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 000,- 
   b) wydatki majątkowe 1 270 000,- 
      w tym:  
                 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 270 000,- 
   Budowa sali gimnastycznej  w Nowotańcu 1 100 000,- 
   Budowa boiska sportowego w Bukowsku 170 000,- 
     
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 205 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 205 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 205 000,- 
   w tym:     wynagrodzenia i składki od nich naliczane  120 000,- 
                    wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 85 000,- 
     
     
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 305 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 305 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 305 000,- 
   w tym:    wynagrodzenia i składki od nich naliczane  275 000,- 
                   wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000,- 
     
   

80146 
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 
51 058,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące 51 058,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 

w tym:  
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
 
 

51 058,- 
 

51 058,- 

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  372 400,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 372 400,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 372 400,- 
      w tym:  

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
 

172 400,- 
                   wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 200 000,- 
     
  80195 Pozostała działalność 33 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 33 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 33 000,- 
   w tym:  

             wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
 

33 000,- 
    

 
 

 

15. 851  Ochrona zdrowia 53 000,- 
     
  85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,- 
   w tym:  
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   a) wydatki bieżące 3 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 3 000,- 
   w tym:  

            wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
 

3 000,- 
     
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 50 000,- 

   - wydatki jednostek budżetowych 47 000,- 
     w tym:  

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
 

12 000,- 
                   wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 000,- 
   -  dotacje na zadania bieżące 3 000,- 

   Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej utworzonego przez jst 

 

     
16. 852  Pomoc społeczna 3 153 418,- 

     
  85202  Domy pomocy społecznej 24 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące  24 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 24 000,- 
   w tym:  

            wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
 

24 000,- 
     
  85203 Ośrodki wsparcia 360 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące  360 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 360 000,- 
   w tym:   
               wynagrodzenia i składki od nich naliczane  257 000,- 
   

 
85205 

 

            wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w tym: 
a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

103 000,- 
 

2 000,- 
 

2 000,- 
2 000,- 

 
2 000,- 

     
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
- w tym 

2 175 700,- 

   a) wydatki bieżące 2 175 700,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 55 000,- 
   w tym:  
              wynagrodzenia i składki od nich naliczane  45 500,- 
              wydatki związane z realizacją ich zadań statut 9 500,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 120 700,- 
    

 
 

  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 

9 700,- 

   w tym: 
a) wydatki bieżące 

 
9 700,- 

   - wydatki jednostek budżetowych 9 700,- 
   w tym:  

          wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
 

  
9 700,- 

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

95 400,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące 95 400,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 
95 400,- 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 3 918,- 
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   w tym:  
   a) wydatki bieżące 3 918,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 918,- 

     
  85216 Zasiłki stałe 39 600,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 39 600,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 600,- 
    

 
 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 324 900,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 324 900,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 324 900,- 
      w tym:  
                 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  300 100,- 
                 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24 800,- 
     
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 200,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące 58 200,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 200,- 
     

  85295 Pozostała działalność 60 000,- 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 60 000,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,- 
     

17. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 140 760,- 
  85401 Świetlice szkolne 139 700,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 139 700,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 128 000,- 

      w tym:  
                 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  106 000,- 
                 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 000,- 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 700,- 
     
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 060,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 1 060,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 1 060,- 
   w tym:  
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 060,- 
     

18. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

946 290,- 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 356 460 ,- 
   w tym:  
   a) wydatki majątkowe 356 460 ,- 
   - inwestycje i zakup inwestycyjne 356 460 ,- 
   Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji gminy 356 460 ,- 
   Wykonanie projektów kanalizacji i map dla miejscowości Pobiedno, 

Wolica, Nagórzany, Nadolany i Nowotaniec 
 

     
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 360 830,- 

   w tym:  
   a) wydatki bieżące 185 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 185 000,- 
   w tym:  
             wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 185 000,- 
   b) wydatki majątkowe 175 830,- 
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne 175 830,- 
   Wydatki inwestycyjne na budowę kwatery na śmieci  175 830,- 
     
     
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

w tym: 
5 000,- 

   a) wydatki bieżące 5 000,- 
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   - wydatki jednostek budżetowych 5 000,- 
   w tym:  
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,- 

     
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 000,- 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 124 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 124 000,- 
   w tym:  
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 124 000,- 

   
 

b) wydatki majątkowe 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Budowa oświetlenia w Bukowsku i Wolicy 

100 000,- 
100 000,- 

     
     

19. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  447 000,- 
     

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 245 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 70 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 70 000,- 
   w tym;       

                 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
 

1 000,- 
                     wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 000,- 
   b) wydatki majątkowe 175 000,- 
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne 175 000,- 
   Wykonanie dachu i elewacji Na Domu Ludowym w Nowotańcu  
    

 
 

  92116 Biblioteki 202 000,- 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące    202 000,- 
   - dotacje na zadania bieżące 202 000,- 
   Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 202 000,- 
     
     

20. 926  Kultura fizyczna  
 

68 000,- 

  92601 Obiekty sportowe 8 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 8 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 8 000,- 
   w tym:  
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000,- 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  60 000,- 
   w tym:  
   a) wydatki bieżące 60 000,- 
   - wydatki jednostek budżetowych 5 000,- 
   w tym:  
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

 
5 000,- 

   - dotacje  na zadania bieżące 55 000,- 
    

Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu 
udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 
roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 
własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu. 

55 000,- 

     
RAZEM: 1 8 802 510,00 

 
w tym: 

A. wydatki bieżące                                                                                                    14 906 826,00                  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                              11 556 274,75 
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      1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  8 487 642,00 

      1.2 wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                   3 068 632,75 

2) dotacje na zadania bieżące                                                                                         

265 413,25 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    2 800 118,00 

4) wydatki na obsługę długu                                                                                           234 530,00 

    B. wydatki majątkowe                                                                                             3 895 684,00 

w tym:     na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem  

                środków UE                                                                                                   827 500, 00                                                 

- łącznie rezerwy budżetu                                                                                                 50 490,00 

 

§ 3 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  

1 524 461 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i 

pożyczek w kwocie 1 524 461 zł.  

 

§ 4 

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 879 430,88 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości  1 354 969,88 zł  jak poniżej: 

 

1. DOCHODY OGÓŁEM: 17 278 049,00 

 

2. WYDATKI OGÓŁEM 18 802 510,00 

 

3. WYNIK ( 1-2) – DEFICYT 1 524 461,00 

 

4. PRZYCHODY BUDŻETU 2 879 430,88 

 Z czego:  

 - kredyty  i pożyczki                                                 § 952 2 879 430,88 

 

 

5. ROZCHODY 1 354 969,88 

 z czego;  

 - spłata rat zaciągniętych kredytów                            § 992 568 836,00 
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 - spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku  na 

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach PROW 2007-2013                § 963 

 

786 133,88 

 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok 2011:  

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   1 524 461 zł 

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie    

    2 000 000 zł 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

kwocie 1 354 969,88 w tym: 

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2010 roku na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 

ramach PROW 2007-2013 w kwocie 786 133,88 zł 

 

§ 5 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  19 566 zł 

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

kryzysowe w wysokości 30 924 zł. 

 

§ 6 

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 
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DOCHODY I WYDATKI ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA Ń ZLECONYCH GMINIE NA  

ROK 2011 
 
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
750   Administracja publiczna 64 806,- 64 806,- 

 75011  Urzędy wojewódzkie 64 506,-  
   

2010 
- dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
 

 
64 506,- 

 

 75011  Urzędy wojewódzkie  64 506,- 
   w tym:  64 506,- 
   a) wydatki bieżące  64 506,- 
   - wydatki jednostek budżetowych  64 506,- 
   w tym:   
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  60 000,- 
                wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  4 506,- 

      
 75045 

 
 
 
 
 

 
75045 

 
 

2010 

Kwalifikacja wojskowa 
- dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
 
 
Kwalifikacja wojskowa 
w tym: 
a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
            wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

300,- 
 

300,- 

 
 
 
 
 
 
 

300,- 
 

300,- 
300,- 

 
300,- 

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

875,- 875,- 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

875,-  

   
2010 

- dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 
875,- 

 

      
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
 875,- 

   w tym:   
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
 875,- 

875,- 

   w tym:   
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  875,- 

852   Pomoc społeczna 2 569 600,- 2 569 600,- 
 85203  Ośrodki wsparcia 360 000,-  
   

2010 
- dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

360 000,-  

      
 85203  Ośrodki wsparcia  360 000,- 
   w tym   
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
 360 000,- 

360 000,- 

    w tym:   
                wynagrodzenia i składki od nich  naliczane  257 000,- 
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                  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  103 000,- 
      
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2 175 700,-  

  2010 - dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
 

 
 

2  175 700,- 

 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

 2 175 700,- 

   w tym:   
   a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 
 2 175 700,- 

      55 000,- 

    w tym:   
                wynagrodzenia i składki od nich  naliczane  45 500,- 
                 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    9 500,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 
 2 120 700,- 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 
 
 

5 700,-  

   
 

2010 

- dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 
 

5 700,- 

 

      
 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 

 5 700,- 

   w tym:   
   a) wydatki bieżące  5 700,- 
   - wydatki jednostek budżetowych  5 700,- 
   w tym:  

           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
  

5 700,- 
      

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 200,-  
  2010 - dochody bieżące 

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

28 200,-  

      
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  28 200,- 

   w tym:   
   a) wydatki bieżące  28 200,- 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych  28 200,- 

 
RAZEM: 

 

 
2 635 281,- 

 
2 635 281,- 
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2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego: 

 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
600   Transport i Łączność 38 000,00  

 60014  Drogi publiczne powiatowe 38 000,00  
   

2320 
- dochody bieżące 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jst 
 

 
38 000,00 

 

 

600 60014  Drogi publiczne powiatowe  38 000,00 
   w tym:   
   a) wydatki bieżące  38 000,00 
   - wydatki jednostek budżetowych  38 000,00 
   w tym:   
             Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  38 000,00 

 
RAZEM 

 
38 000,00 

 
38 000,00 

 

* Porozumienie zawarte z Powiatem Sanockim na prowadzenie zadania jakim jest zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko. 

 

§ 7 

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie 

odrębnych ustaw: 

• dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

      w kwocie 53.000,00 zł. 

• wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  

           problemów alkoholowych  w kwocie 50.000,00 zł i przeciwdziałania narkomanii  w kwocie 

3.000,00 zł. 

• dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł. 

• wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat  i kar za 

korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem 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 z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.  
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Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 

realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwi ązywania problemów 

alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 

Dział 
 
 

Rozdz. 
 
 

Nazwa 
 
 

PLAN NA 2011 

DOCHODY WYDATKI  

756 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

851 

 
 
 
 
 
75618 
 
 
 
 
 
85153 
 
 
 
 
 
85154 

DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
 
 
OCHRONA ZDROWIA 
Zwalczanie narkomanii 
a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
          wydatki na realizacje zadań statutowych 
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
          wydatki na realizacje zadań statutowych 
         wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst 

 
53 000,- 

 
 

 
53 000,- 

 
53 000,- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 000,- 
3 000,- 
3 000,- 
3 000,- 

 
3 000,- 

 
50 000,- 
50 000,- 
47 000,- 

 
35 000,- 
12 000,- 
3 000,- 

RAZEM 53 000,- 53 000,- 

 

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000 zł oraz 

wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska w wysokości 15 000 zł 

 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 

1. Wpływy z opłat / w tym opłaty za 

korzystanie ze środowiska/ 

 

900 

 

90019 

 

15 000,- 

 

 

1. Przedsięwzięcia związane z gospodarką 
odpadami i ochroną powierzchni ziemi 
w tym: 
Zakup pojemników do segregacji 
śmieci 

 

900 

 

 

90003 

 

  

10 000,00 

 

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną 
przyrody, w tym urządzanie i 
utrzymanie terenów zielonych, 
zadrzewień, zakrzewień, zakup roślin 
zielonych 

 

900 

 

90004 

  

5 000,00 

RAZEM 15 000,00 15 000,00 
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§ 8 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu  Gminy w roku 2011  podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 9 

Upoważnia się Wójta Gminy do : 

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

deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł 

b) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących 

przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki 

bieżące, 

c) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków 

bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy, 

d) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków 

bieżących, a planem wydatków majątkowych, 

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę, 

 

§ 10 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy.  

 

§ 11 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
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 Załącznik Nr 1 
                                                                                          do Uchwały Budżetowej na rok 2011. 

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora  

finansów publicznych. 

Dział Rozdział Treść / Zadanie  Kwota dotacji /w zł/ 

   podmiotowej przedmiotowej celowej 

 

Jednostki  sektora finansów publicznych 

 

600 

 

60053 

 

Miasto Sanok 

Dotacja celowa na finansowanie porozumienia 

na rezerwację częstotliwości 3600-3800 

MHz(WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3 

   

313,25 

 

754 

 

75403 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na 
zakup paliwa do samochodu służbowego Komisariatu 
Policji w Bukowsku 
 

  2 400,00 

 

854 

 

85154 

 

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sanoku 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 

przez jst. 

3 000,00   

 

921 

 

92116 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku 

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 

202 000,00   

  

 

 

Ogółem 

 

205 000,00 

  

2 713,25 

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 

010 01030 Izby rolnicze 

Dotacje na zadania bieżące – 2% odpisu 

podatku rolnego 

2 700,00   

926 92605 Prowadzenie działalności sportowej: 

Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele 
publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie 
uchwały Nr  II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu. 
 

  55 000,00 

 

 

 

 

  Ogółem 2 700  55 000,00 
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