
PROJEKTPROJEKT    

Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2013 

                        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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Rada Gminy w Bukowsku 

u c h w a l a     c o     n a s t ę p u j e :

§ 1

Uchwala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 19 457 589 zł

w tym:

1) dochody bieżące:      18 554 569 zł

2) dochody majątkowe:     903 020 zł

jak poniżej:
Lp. Dział Źródło dochodów Wysokość w zł
1 2 3

1. 020 Leśnictwo 295 000,-
w tym dochody bieżące: 10 000,-
– 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 drewna

10 000,-

285 000,-
285 000,-

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

200 000,-

200 000,-

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 965 500,-
w tym dochody bieżące:
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 

166 000,-

–  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:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

700 000,-

16 500,-

33 000,-

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,-
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4. 720 Informatyka
w tym dochody majątkowe:
- środki 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   
   budżetu środków europejskich  
   Projekt PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
                              

332 167,00

332 167,00

5. 750 Administracja publiczna 71 984,-
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)

64 984,-

- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym

w tym dochody majątkowe:
-wpływy ze sprzedaży samochodów

2 000,-

5 000,-

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

920,-

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 

920,-

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

4 481 676,-

w tym dochody bieżące:
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 471 712,-
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000,-
– podatek od nieruchomości 1 650 000,-
– podatek rolny 310 000,-
– podatek leśny 98 500,-
– podatek od środków transportowych 152 000,-
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej 

5 000,-

– podatek od spadków i darowizn 30 000,-
– wpływy z opłaty skarbowej 20 000,-
– wpływy z opłaty targowej 3 000,-
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

57 000,-
656 464,-

– podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,-

8. 758 Różne rozliczenia 9 420 959,-
w tym dochody bieżące:
– subwencje ogólne 9 420 959,-
   w tym:
   – część oświatowa 5 628 403,-
   – część równoważąca  251 140,-
   – część wyrównawcza  3 541 416,-

9. 801 Oświata i wychowanie 392 720,00
w tym dochody bieżące:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 
źródeł – Program Comenius „ Uczenie się przez całe życie”
środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy

12 000,00

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci 331 000,-
- darowizny ( PZU) 5 000,-
-  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 dochody – za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji

44 600,-

120,-
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10. 852 Pomoc społeczna 2 843 810,-

w tym dochody bieżące:
85203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

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

367 200,-

85212

-  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z   
 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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

-  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z   
 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- wpływy z różnych dochodów 
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

100,-

2 271 900,-

20 000,-

15 000,-

85213 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom 
gmin) ustawami 

–  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących gmin

10 500,-

3 700,-

85214 –  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących gmin 

46 800,-

85216 –  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących gmin

34 400,-

85219 –  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących gmin 

57 510,-

85228 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom 
gmin) ustawami 

14 700,-

– wpływy z usług  opiekuńczych 2 000,-

11. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 377 853,-
w tym dochody bieżące:
- wpływy z usług  za wywóz odpadów ( należności za rok 2012) i odprowadzanie 
ścieków
- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym dochody majątkowe:
 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  321  „  Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności 
wiejskiej” zadanie pn” Zakup pojemników do segregacji oraz środka transportu do 
zbiórki i wywozu odpadów komunalnych”

170 000,-

10 000,-

197 853,-

12. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym dochody bieżące:
-  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 

75 000,-

75 000,-

  
RAZEM 19 457 589,00
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w tym:

- dochody bieżące        18 554 569 zł                    

- dochody majątkowe       903 020 zł

w tym:   ze środków Unii Europejskiej   530 020 zł    

               ze sprzedaży majątku – 373 000 zł

§ 2

Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 19 591 969 zł

w tym:

1) wydatki bieżące:       18 051 439 zł

2) wydatki majątkowe:   1 540 530 zł

 jak poniżej:
Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota w zł
1 2 3 4

010 Rolnictwo i Łowiectwo 6 500,-
1. 01030 Izby rolnicze 6 500,-

w tym:
a) wydatki bieżące 6 500,-
w tym:
-  dotacje na zadania bieżące 6 500,-

2. 020 Leśnictwo 165 000,-
02001 Gospodarka leśna 165 000,-

w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

165 000,-
165 000,-

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

14 000,-
151 000,-

3. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 157 000,-
40002 Dostarczanie wody 157 000,-

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
w tym z Funduszu Sołeckiego    4 000,00 zł

2 000,-
55 000,-

b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,-
100 000,-

4. 600 Transport i Łączność 620 000,-
60016 Drogi publiczne gminne 570 000,-

w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

400 000,-
400 000,-

w tym:
         wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
         wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
w tym z Funduszu Sołeckiego    81 119,18 zł

b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,-
350 000,-

170 000,-
170 000,-

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:

50 000,-
50 000,-
50 000,-
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          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,-

5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 210 000,-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 000,-

w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

60 000,-
60 000,-

w tym: 
            wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,-

150 000,-
150 000,-

6. 710 Działalność usługowa 40 000,-

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

40 000,-
40 000,-

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

25 000,-
15 000,-

7. 720 Informatyka 393 530,-
72095 Pozostała działalność 393 530,-

w tym:
a) wydatki majątkowe
-  inwestycje i zakupy inwestycyjne

393 530,-
393 530,-

Projekt PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Programy i projekty realizowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

393 530,-

8. 750 Administracja publiczna 2 961 584,-

75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

64 584,-
64 584,-

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

60 000,-
4 584,-

75045 Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,-

400,-
400,-

400,-

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 600,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:     
          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

84 600,-
5 400,-

5 400,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 200,-

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 695 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

2 595 000,-
2 590 000,-

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 170 000,-
420 000,-

5 000,-

b) wydatki majątkowe 100 000,-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Modernizacja budynku Urzędu Gminy   

100 000,-

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,-
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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

15 000,-
45 000,-

75095 Pozostała działalność 57 000,-
W tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:
           wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

57 000,-
13 800,-

13 800,-

43 200,-

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

920,-

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 920,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

920,-
920,-

w tym:  
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 920,-

10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 245 000,-

75403 Jednostki terenowe Policji 3 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- dotacje na zadania bieżące

3 000,-

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

3 000,-

75412 Ochotnicze straże pożarne 230 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

100 000,-
100 000,-

w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
w tym z Funduszu Sołeckiego    15 109,20 zł

17 000,-
83 000,-

b) wydatki majątkowe 130 000,-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,-
Wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę remiz OSP. 
 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego  27 604,22 zł

130 000,-

75414 Obrona cywilna 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

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. 757 Obsługa długu publicznego 350 000,-
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego
350 000,-
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w tym:
a) wydatki bieżące;
w tym: 
          obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

350 000,-
350 000,-

12. 758 Różne rozliczenia 50 700,-
75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 700,-

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

-   rezerwa ogólna

50 700,-
50 700,-

50 700,-

19 700,-
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania 
kryzysowego

31 000,-

13. 801 Oświata i wychowanie 8 863 920,-

80101 Szkoły podstawowe 3 925 915,-
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

3 925 915,-
3 773 915,-

w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
           wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
w tym:  Program finansowany  z  udziałem środków europejskich  o  których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3- program Comenius   

3 011 915,-
762 000,-
12 000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 000,-

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 610 000,-
w tym: 
a) wydatki bieżące 
- wydatki jednostek budżetowych

610 000,-
580 000,-

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

503 000,-
77 000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,-

80104 Przedszkola 877 170,-
w tym:
a) wydatki bieżące 877 170,-
- wydatki jednostek budżetowych 856 170,-
w tym:

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

601 170,-
255 000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,-

80110 Gimnazja 2 750 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 2 750 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 2 632 000,-
   w tym:  
                 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
                 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

 
2 269 000,-

363 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 000,-

80113 Dowożenie uczniów do szkół 120 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 120 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 120 000,-
w tym:     
          wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 120 000,-

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 835,-
w tym:
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a) wydatki bieżące 63 835,-
- wydatki jednostek budżetowych
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

63 835,-

63 835,-

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 479 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 479 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 479 000,-
   w tym: 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226 000,-
                wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 253 000,-

80195 Pozostała działalność 38 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 38 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 38 000,-
w tym: 
             wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 000,-

14. 851 Ochrona zdrowia 57 000,-

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 3 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 3 000,-
w tym: 
            wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,-

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 54 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 51 000,-
  w tym: 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000,-
                wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 000,-
-  dotacje na zadania bieżące 3 000,-
Dotacja  celowa  z  budżetu  dla  samorządowego  publicznego  zakładu  opieki 
zdrowotnej utworzonego przez jst dla SP ZOZ Sanok

15. 852 Pomoc społeczna 3 321 300,-

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 367 200,-
w tym:
a) wydatki bieżące 367 200,-
- wydatki jednostek budżetowych 367 200,-
w tym: 
            wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 000,-

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

101 200,-

2 000,-

2 000,-
2 000,-

2 000,-

85206 Wspieranie rodziny
w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:

19 000,-

19 000,-
17 000,-
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           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000,-
11 000,-

2 000,-

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 w tym

2 286 900,-

a) wydatki bieżące 2 286 900,-
- wydatki jednostek budżetowych 85 000,-
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,-
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
- zwrot dotacji nienależnie pobranych przez osoby nie uprawnione w latach 
ubiegłych 

18 000,-

12 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 201 900,-

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

15 400,-

w tym:
a) wydatki bieżące 15 400,-
- wydatki jednostek budżetowych 15 400,-
w tym: 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
15 400,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111 800,-
w tym:
a) wydatki bieżące 111 800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 800,-

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 900,-
w tym:
a) wydatki bieżące 3 900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900,-

85216 Zasiłki stałe 50 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 50 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,-

85219 Ośrodki pomocy społecznej 371 400,-
w tym:
a) wydatki bieżące 371 400,-
- wydatki jednostek budżetowych 371 400,-
   w tym:
              wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343 800,-
             wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27 600,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 700,-
w tym:
a) wydatki bieżące 29 700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 700,-

85295 Pozostała działalność 40 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 40 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,-

16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 192 600,-

85401 Świetlice szkolne 191 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 191 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 180 000,-
   w tym:
              wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 000,-
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,-
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85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 600,-
w tym:
a) wydatki bieżące 1 600,-
- wydatki jednostek budżetowych 1 600,-
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 600,-

17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 420 915,-

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,-
a) wydatki bieżące 50 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 50 000,-
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000,-

90002 Gospodarka odpadami 995 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 670 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 670 000,-
w tym:
          wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Tworzenie systemu zbiórki i segregacji śmieci

670 000,-

325 000,-
325 000,-

Programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt. 2 i 3
Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”  zadanie  pn”  Zakup  pojemników  do  segregacji  oraz  środka 
transportu do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych”

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 915,-
w tym:
a) wydatki bieżące 15 915,-
- wydatki jednostek budżetowych 15 915,-
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 915,-
w tym z Funduszu Sołeckiego    5 915,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 260 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 260 000,-
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 260 000,-
a) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Budowa nowego oświetlenia na terenie gminy

100 000,-
100 000,-

18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 369 000,-

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 145 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 100 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 100 000,-
w tym;  
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
w tym z Funduszu Sołeckiego  29 925,80 zł
    

b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym z Funduszu Sołeckiego 41 590,20  zł

100 000,-

45 000,-
45 000,-

92116 Biblioteki 204 000,-
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w tym:
a) wydatki bieżące   204 000,-
- dotacje na zadania bieżące 204 000,-
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 204 000,-

92195 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,-
20 000,-
20 000,-

20 000,-
w tym z Funduszu Sołeckiego 1 081,20 zł

19. 926 Kultura fizyczna 167 000,-

92601 Obiekty sportowe 77  000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 50 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 50 000,-
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym z Funduszu Sołeckiego 7 000 zł

38 000,-
12 000,-

27 000,-
27 000,-

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  90 000,-
w tym:
a) wydatki bieżące 90 000,-
- wydatki jednostek budżetowych 5 000,-
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,-

- dotacje  na zadania bieżące 85 000,-
 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.

85 000,-

RAZEM: 19 591 969,00

w tym:
A. wydatki bieżące                                                                                                    18 051 439,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                              14 489 239,00
            1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            9 845 705,00
            1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                              4 643 534,00

3) dotacje na zadania bieżące                                                                                         301 500,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    2 898 700,00 
5) wydatki na obsługę długu                                                                                           350 000,00

6) zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez osoby

      nieuprawnione z pomocy społecznej                                                                         12 000,00
B. wydatki majątkowe                                                                                                1 540 530,00
w tym:     na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem 

                środków UE                                                                                                   718 530,00 
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§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

134 380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 

w kwocie 134 380 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 103 176 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości  1 968 796 zł  jak poniżej:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 19 457 589,00

2. WYDATKI OGÓŁEM 19 591 969,00

3. WYNIK ( 1-2) – DEFICYT 134 380,00

4. PRZYCHODY BUDŻETU 2 103 176,00
Z czego:
- kredyty   i pożyczki          § 952 2 103 176,00

5. ROZCHODY 1 968 796,00
Z czego;
- spłata rat zaciągniętych kredytów  i pożyczek      § 992 1 968 796,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok 2013: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   134 380 zł

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

    2 000 000 zł

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

w kwocie  1 968 796 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  19 700 zł

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

kryzysowe w wysokości 31 000 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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 

ROK 2013

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 64 984,- 64 984,-
75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,-

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

64 584,-

75011 Urzędy wojewódzkie 64 584,-
w tym: 64 584,-
a) wydatki bieżące 64 584,-
- wydatki jednostek budżetowych 64 584,-
w tym:
             wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000,-
             wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 584,-

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

400,-

400,-

400,-

400,-
400,-

400,-

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

920,- 920,-

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

920,-

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

920,-

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

920,-

w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

920,-
920,-

w tym:
             wynagrodzenia i składki od nich naliczane 920,-

852 Pomoc społeczna 2 664 300,- 2 664 300,-
85203 Ośrodki wsparcia 367 200,-

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

367 200,-

85203 Ośrodki wsparcia 367 200,-
w tym
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

367 200,-
367 200,-

 w tym:
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             wynagrodzenia i składki od nich  naliczane 266 000,-
               wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 101 200,-

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

2 271 900,-

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  271 900,-

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

2 271 900,-

w tym:
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych

2 271 900,-
70 000,-

 w tym:
             wynagrodzenia i składki od nich  naliczane 55 000-
              wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   15 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 201 900,-

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

10 500,-

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

10 500,-

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

10 500,-

w tym:
a) wydatki bieżące 10 500,-
- wydatki jednostek budżetowych 10 500,-
w tym: 
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 700,-

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

14 700,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 700,-
w tym:
a) wydatki bieżące 14 700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 700,-

RAZEM: 2 730 204,- 2 730 204,-

DOCHODY ODPROWADZANE DO BUDŻETU PAŃSTWA Z REALIZACJI  ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dz. Rozdz. Treść Kwota zł

852

85203

Pomoc społeczna 13 100,-
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85212

85228

Ośrodki wsparcia
- dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Odpłatność za pobyt w SDS Wolica

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego
- dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki 
alimentacyjnej wraz z odsetkami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dochody bieżące
Wpływy z usług
Opłata za usługi opiekuńcze                         

2 000,-

9 100,-

9 100,-

9 100,-

2 000,-

2 000,-
2 000,-

RAZEM  13 100,-

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku 2013 wynikające z odrębnych 

ustaw:

1) Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody 
określone w art. 11 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu 
profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

     (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.)

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów 

alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział Rozdz. Nazwa PLAN NA 2013
DOCHODY WYDATKI
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756

851

75618

85153

85154

DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 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 pochodne od wynagrodzeń

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst dla Sp ZOZ 
Sanok

57 000,-

57 000,-

57 000,-

57 000,-

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

3 000,-

54 000,-
54 000,-
51 000,-

37 000,-
14 000,-

3 000,-

RAZEM 57 000,- 57 000,-

2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ustala się:

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000 zł oraz 

wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10 000 zł

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki
1. Wpływy z opłat / w tym opłaty za 

korzystanie ze środowiska/ 900 90019 10 000,00

1.

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

900 90004 10 000,00

RAZEM 10 000,00 10 000,00

3) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 
13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. z 2012 r. U. Nr 69 poz. 
391) 

Dział Rozdz. Nazwa PLAN NA 2013
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DOCHODY WYDATKI

756

900

75616

90002

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:
          wydatki na realizacje zadań statutowych

656 464,-

656 464,-

656 464,-

656 464,-
656 464,-
656 464,-
656 464,-
656 464,-

RAZEM 656 464,- 656 464,-

4) Ustala się wydatki na rok 2013 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 
213 344,80 zł, w ramach funduszu sołeckiego – Ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) 
w tym:

Nazwa sołectwa Dział / rozdział Nazwa zadania Kwota zadania Kwota ogółem 

Bukowsko

600/60016
Remont dróg, 
przepustów, 
czyszczenie rowów 
przy drogach 
gminnych

20 000 zł

30 915 zł

600/60016 Zakup i remont 
przystanków 
autobusowych 5 000 zł

900/90004 Zagospodarowanie 
i urządzenie 
terenów zielonych, 
zakup ławek i toi-
toi

5 915 zł

Pobiedno

600/60016 Wykonanie 
naprawy 
nawierzchni dróg 
wiejskich w 
Pobiednie

2 000 zł

24 299,20 zł
921/92109 Wykonanie 

podłogi w Sali 
domu Ludowego w 
Pobiednie

22 299,20 zł

Nowotaniec 921/92109 Modernizacja 
pomieszczeń 
Domu ludowego w 
Nowotańcu  19 291,00 zł

19 291,00 zł
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Wola Sękowa 921/92109 Remont budynku 
Domu Ludowego 
w Woli Sękowej

13  540,80 zł 13 540,80 zł

Nagórzany 921/92109 Remont Domu 
Ludowego i zakup 
wyposażenia 16 385,00 zł 16 385,00 zł

Tokarnia 600/60016
Naprawa dróg, 
wykaszanie 
poboczy

 4 695,40 zł

13 695,40 zł
754/75412

Wyposażenie 
jednostki OSP 
Tokarnia

5 000,00 zł

400/40002 Konserwacja i 
remont wodociągu 
i hydrantów

4 000,00 zł

Nadolany 754/75412 Podbudowa 
szamba i 
podniesienie 
włazów przy 
Domu Strażaka w 
Nadolanach wraz z 
dowózką ziemi 
oraz wykonanie 
chodnika

6 769,12 zł

27 328,90 zł

600/60016 Położenie asfaltu 
na drodze nr 604

17 589,00 zł

Zakup tłucznia na 
remont dróg 

2 970,78 zł

Dudyńce 754/75412 Rozbudowa 
Remizy Strażackiej 
na Dom Ludowy 

12 335,10 zł 12 335,10 zł

Karlików 754/75412 Wyposażenie 
świetlicy Remizy 
OSP 10 109,20 zł 10 109,20 zł

Wola Piotrowa 600/60016 Remont dróg oraz 
przepustów na 
drogach gminnych

9 385,00 zł

16 385,00 zł926/92601 Rekultywacja 
boiska sportowego 
i  zakup kosiarki

7 000,00 zł

Zboiska
600/60016

Remont dróg 
wiejskich

13 479,00 zł 13 479,00  zł

Wolica

754/75412 Ułożenie kostki 
brukowej wokół 
Remizy OSP

8 500,00 zł

15 581,20 zł600/60016 Remont dróg 
gminnych
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6 000,00 zł
921/92195 Zakup ozdób 

świątecznych 1 081,20 zł
RAZEM 213 344,80 ZŁ

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu  Gminy w roku 2013  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 2013 roku i  

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                                                                          Załącznik Nr 1
                                                                                          do Uchwały Budżetowej na rok 2013.
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Dotacje udzielone w 2013 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

Nazwa jednostki

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

3 000,00

854 85154 Samorządowy  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Sanoku
Dotacja  celowa  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

204 000,00

Ogółem 204 000,00 6 000,00

Jednostki  nie 

należące  do 

sektora finansów

Publicznych

Nazwa jednostki / Zadanie

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.
1)Bukowsko- piłka nożna

2) Nowotaniec- piłka nożna

3) Pobiedno- piłka nożna

4) Nagórzany- tenis stołowy

85 000,00

010 01030 Izby rolnicze

Dotacje  na  zadania  bieżące  –  2%  odpisu 

podatku rolnego

6 500,00

Ogółem 6 500,00 85 000,00

Tabela Nr 1

Do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013

Dochody w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
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Tabela Nr 2

Do Projektu Uchwały 

Budżetowej na rok 2013

Lp. Dział Rozdział Kwota
1. 020 02001 295 000

2. 400 40002 200 000

3. 700 70005 965 500

4. 720 72095 332 167

5. 750 75011 64 584

6. 750 75023 7 000

7. 750 75045 400

8. 751 75101 920

9. 756 75601 5 000

10

.

756 75615 1 520 000

11

.

756 75616 1 402 964

12

.

756 75618 77 000

13

.

756 75621 1 476 712

14

.

758 75801 5 628 403

15

.

758 75807 3 541 416

16

.

758 75831 251 140

17

.

801 80101 12 120

18

.

801 80103 30 000

19

.

801 80104 106 000

20

.

801 80110 49 600

21

.

801 80148 195 000

22 852 85203 367 300
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Wydatki w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

Lp. Dział Rozdział Kwota
1. 010 01030 6 500

2. 020 02001 165 000

3. 400 40002 15 7000

4. 600 60016 570 000

5. 600  60078 50 000

6. 700 70005 210 000

7. 710 71014 40 000

8. 720 72095 393 530

9. 750 75011 64 584

10

.

750 75045 400

11

.

750 75022 84 600

12

.

    750 75023 2 695 000

13. 750 75075 60 000
14

.

750 75095 57 000

15

.

751 75101 920

16

.

754 75403 3 000

17

.

754 75412 230 000

18

.

754 75414 6 000

19 754 75421 6 000
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20

.

757 75702 350 000

21

.

758 75818 50 700

22

.

801 80101 3 925 915

23

.

801 80103 610 000

24

.

801 80104 877 170

25

.

801 80110 2 750 000

26

.

801 80113 120 000

27

.

801 80146 63 835

28

.

801 80148 479 000

29

.

801 80195 38 000

30

.

851 85153 3 000

31

.

851 85154 54 000

32

.

852 85202 24 000

33

.

852 85203 367 200

34

.

852 85205 2 000

35

.

852 85206 19 000
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36

.

852 85212 2 286 900

37

.

852 85213 15 400

38

.

852 85214 111 800

39

.

852 85215 3 900

40

.

852 85216 50 000

41

.

852 85219 371 400

42

.

852 85228 29 700

43

.

852 85295  40 000

44

.

854 85401 191 000

45

.

854 85446 1 600

46

.

900 90001 50 000

47

.

900 90002 995 000

48

.

900 90004 15 915

49

.

900 90015 360 000

50

.

921 92109 145 000

51

.

921 92116 204 000
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52

.

921 92195 20 000

53

.

926 92601 77 000

54

.

926 92605 90 000

Razem 19 591 969
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