
UCHWAŁA Nr IV/15/2015 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy w Bukowsku na rok 2015 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r o samorz�dzie gminnym  

( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), oraz § 15 pkt 3 Statutu Gminy Bukowsko 

Rada Gminy Bukowsko   

uchwala co nast�puje: 

§ 1

Uchwali� plan pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2015 w brzmieniu jak w zał�czniku  

do niniejszej uchwały 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



Zał�cznik nr 1 

do Uchwały Nr IV/15/2015 

Rady Gminy w Bukowsku 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 

PLAN PRACY RADY GMINY BUKOWSKO 
  na 2015 rok 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia Komisji 

1. I kwartał 

Sala narad  

Urz�du Gminy 

1. Uchwalenie bud�etu gminy na 2015r.

2. Wieloletnia prognoza finansowa. 

1. Uchwalenie ramowych planów pracy 

Rady Gminy i stałych komisji rady 

gminy na rok 2015 r. 

3. Ocena realizacji inwestycji 

gminnych. 

4. Informacja o stanie bezpiecze�stwa 

i porz�dku publicznego na terenie 

gminy. 

5. Sprawy bie��ce. 

2. II kwartał  

Sala narad  

Urz�du Gminy 

1. Rozpatrzenie sprawozdania 

z wykonania bud�etu gminy za 2014 

rok 

2. Podj�cie uchwały w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy 

3. Sprawy bie��ce. 

3. III kwartał 

Sala narad  

Urz�du Gminy 

1. Informacja o przebiegu wykonania 

bud�etu gminy za pierwsze półrocze 

2015 roku. 

2. Informacja o stanie realizacji 

wniosków oraz �rodków 

finansowych pozyskanych 

z funduszy zewn�trznych.  

3. Informacja na temat działalno�ci 

jednostek OSP na terenie gminy. 

4. Sprawy bie��ce.

4. IV kwartał 

Sala narad  

Urz�du Gminy 

1. Uchwalenie stawek  podatków i opłat 

lokalnych na 2016 rok. 

2. Zało�enia do projektu bud�etu gminy 

na 2016 r. 

3. Sprawy bie��ce. 



Uchwała Nr IV/16/2015 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 

w sprawie przyj�cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2015 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 

( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z pó�n. zm.), w zwi�zku  z  art.4 1 ust. 2  ustawy z dnia 26  pa�dziernika 

1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1356  z pó�niejszymi zmianami)  

Rada Gminy Bukowsko  

uchwala co nast�puje 

§ 1 

Przyjmuje si� Gminny Program Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Bukowsko na rok 2015 w brzmieniu jak w zał�czniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Bukowsko. 

§ 3 
  

1.Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od dnia 1 stycznia 2015 r. 

2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci przez wywieszenie na tablicy  

  ogłosze� w Urz�dzie Gminy .  



Uchwała Nr IV/17/2015 

Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzeda�y nieruchomo�ci  poło�onej 

w miejscowo�ci Wola Piotrowa. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorz�dzie gminnym /  Dz. U. z 2013  poz. 594 z pó�n. zm./ oraz art.13 ust.1  

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami  

/t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.518  z pó�n. zm. / 

Rada Gminy Bukowsko  

u c h w a l a : 

co nast�puje : 
§ 1. 

Przeznaczy� do sprzeda�y działk� gruntow� nr 327/4  obszaru 0.04  ha  

poło�on� w miejscowo�ci Wola Piotrowa wpisan� w Ksi�dze Wieczystej.  

Nr KS1S/00046231/2 jako własno�� Gminy Bukowsko. 

§  2. 

Wykonanie Uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Bukowsko. 

§  3. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  



Uchwała Nr IV/18/2015 

Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

w sprawie ustalenia wysoko�ci opłat za korzystanie z sal i �wietlic w obiektach 

u�yteczno�ci publicznej, stanowi�cych własno�� Gminy Bukowsko 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594  z pó� .zm.) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) 

Rada Gminy Bukowsko  

uchwala co nast�puje : 

§ 1 

Ustala si� opłaty za korzystanie z sal i �wietlic w obiektach u�yteczno�ci publicznej, 

stanowi�cych własno�� Gminy Bukowsko w wysoko�ci jak w zał�czniku do uchwały. 

§ 2 
Traci moc uchwała Nr XLVIII/ 261/14 z dnia 24 czerwiec 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLII/237/14 w sprawie ustalenia wysoko�ci opłat za korzystanie z sal i �wietlic  

w obiektach u�yteczno�ci publicznej, stanowi�cych własno�� Gminy Bukowsko 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 lutego 2015 roku. 



Zał�cznik do Uchwały Nr IV/18/2015 

Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 26 stycznia 2015 roku

Lp. Miejscowo��
Przyj�cia weselne PLN 

( netto) 

Przyj�cia rodzinne, 
komunie, 

osiemnastki itp. 
PLN   (netto) 

Zabawa, dyskoteka  
PLN 

( netto)
Szkolenia, 

pokazy 
itp. 

PLN 
(netto)

Wyposa�enie 
( PLN)

Uwagi: 
koszty zu�ycia 
energii, gazu, 

wody i 
odprowadzania 

�cieków
dla mieszka�ców 

Gminy Bukowsko 

dla osób spoza 

terenu 

dla 

mieszka�ców 

Gminy 

Bukowsko 

dla 

osób 

spoza 

terenu 

dla 

mieszka�ców 

Gminy 

Bukowsko 

dla 

osób 

spoza 

terenu 

Stoliki 

za 1 

szt 

Krzesła 

za 1 szt. 

1. BUKOWSKO 854,00 854,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 --- --- 
wg wskaza�

liczników 

2. NOWOTANIEC

1000,00 
bez klimatyzacji 

1000,00 
bez klimatyzacji 

200,00 300,00 350,00 500,00 300,00 2,00 1,00 
wg wskaza�

liczników 1100,00 
z klimatyzacj�

1100,00 
z klimatyzacj�

3. POBIEDNO 700,00 800,00 200,00 300,00 100,00 200,00 ---- ---- --- 
wg wskaza�

liczników 

4. WOLICA 300,00 350,00 150,00 200,00 250,00 300,00 150 3 2 
wg wskaza�

liczników 

5. ZBOISKA 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 ---- 5,00 5,00 
wg wskaza�

liczników 

6. KARLIKÓW 50,00 50,00 --- --- ---- ---- --- --- --- 
wg wskaza�

liczników 

7. NAGÓRZANY 
100,00 

za 1 dzie�
200,00 100,00 200,00 50,00 100,00 50,00 2,00 1,00 

wg wskaza�

liczników 

8. NADOLANY 600,00 650,00 200,00 250,00 350,00 400,00 --- 4,00 1,00 
wg wskaza�

liczników 

9.
WOLA 

S�KOWA 
160,00 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 --- --- --- 

wg wskaza�

liczników 
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UCHWAŁA NR IV/19/2015 
RADY GMINY BUKOWSKO 

Z  DNIA 26 STYCZNIA 2015 ROKU 

Uchwała Bud�etowa Gminy Bukowsko na rok 2015  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym  

( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z pó�n. zm. ), oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art.222, art.235, 

art.236, art.237,art. 239, art.242, art.258 ust.1 pkt.1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pó�n. zm.)  

Rada Gminy Bukowsko  
uchwala co nast�puje:

§ 1 

Uchwala si� ł�czn� kwot� planowanych dochodów bud�etu na rok 2015 w wysoko�ci 21 176 966,05 zł
w tym: 

1) dochody bie��ce:         17 116 266,05 zł                      

2) dochody maj�tkowe:    4 060 700,00 zł

jak poni�ej: 

Lp. Dział �ródło dochodów Wysoko�� w zł

1 2 3 4 

1. 020 Le�nictwo 305 000,-

  w tym dochody bie��ce:

– dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu 

Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

w tym dochody maj�tkowe: 

- wpływy ze sprzeda�y drewna 

5 000,-
5 000,-

300 000,-

300 000,-

2. 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� elektryczna, gaz i wod� 3 500 000,-

w tym dochody bie��ce: 

- wpływy z usług dostarczania wody  

w tym dochody maj�tkowe: 

�rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i  zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych  

�rodki z ANR w Rzeszowie – przebudowa uj�cia wody w 

Karlikowie           

100 000,-

3 400 000,-

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 505 600,-
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 w tym dochody bie��ce: 

– wpływy z opłat za zarz�d, u�ytkowanie i u�ytkowanie wieczyste 

nieruchomo�ci 

– dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu 

Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

- pozostałe odsetki  

w tym dochody maj�tkowe: 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno�ci oraz prawa 

u�ytkowania  wieczystego nieruchomo�ci 

– wpływy ze sprzeda�y składników maj�tkowych  

106 100,-

200 000,-

16 500,-

33 000,-

150 000,-

4. 

720 Informatyka 
w tym dochody maj�tkowe: 

- �rodki w ramach programów finansowanych z  udziałem �rodków 

europejskich oraz �rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 

oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno�ci w ramach  bud�etu 

�rodków europejskich Projekt PSeAP- Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej 

47 700,-

47 700,-

5. 750 Administracja publiczna 191 041,-

  

w tym dochody bie��ce: 

- dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami) 

- pozostałe odsetki od �rodków na rachunku bankowym 

- dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu 

Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

w tym dochody maj�tkowe: 

-wpływy ze sprzeda�y samochodów 

- dotacja z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych Umowa Nr PWRMR/1/2014/D 

49 041,-

2 000,-

10 000,-

55 000,-

75 000,-

6. 

751 
Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz s�downictwa 

937,-

w tym dochody bie��ce: 

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami 

937,-

7. 

754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 10 000,-

W tym dochody bie��ce 

- dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu 

Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

Najem remiz OSP 

10 000,-

8. 756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki 

zwi�zane z ich poborem 

3 933 600,-
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w tym dochody bie��ce: 

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  

– podatek od nieruchomo�ci  

– podatek rolny  

– podatek le�ny  

– podatek od �rodków transportowych  

– podatek od działalno�ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej  

– podatek od spadków i darowizn  

– wpływy z opłaty skarbowej  

– wpływy z opłaty targowej  

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda� alkoholu  

– podatek od czynno�ci cywilnoprawnych  

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  

1 571 905,-

2 000,-

1 617 000,-

300 000,-

110 000,-

170 695,-

3 000,-

35 000,-

15 000,-

1 000,-

56 000,-

50 000,-

2 000,-

9. 

758 Ró�ne rozliczenia 8 834 963,-

w tym dochody bie��ce: 

– subwencje ogólne 

   w tym: 

              cz��� o�wiatowa  

              cz��� równowa��ca   

              cz��� wyrównawcza   

8 834 963,-

5 920 377,-

235 748,-

2 678 838,-

10. 

801 O�wiata i wychowanie 694 211,-

w tym dochody bie��ce: 

- darowizny ( PZU) 

- dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu 

Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze – wynajem pomieszcze� szkolnych i sal 

gimnastycznych 

- pozostałe dochody – za wydanie duplikatów �wiadectw i 

legitymacji 

- dochody z wpłat za obiady 

- wpływy z opłaty stałej 

- dotacja celowa otrzymana z bud�etu pa�stwa na realizacj�
własnych zada� bie��cych gmin (80103,  80104) 

- zwrot w PUP za XII 2014 roku za pracowników interwencyjnych 

- zwrot za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie innej Gminy a 

ucz�szczaj�cego do przedszkola na terenie Gminy Bukowsko 

5 000,-

44 000,-

120,-

291 000,-

58 500,-

236 778,-

2 813,-

56 000,-

11. 

852 Pomoc społeczna 2 592 914,05,-

85203

85212

w tym dochody bie��ce: 

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami  

379 440,-

- dochody jednostek samorz�du terytorialnego zwi�zane z realizacj�
zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych ustawami 

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami  

100,-

2 002 200,-

10 000,-
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-  dochody jednostek samorz�du terytorialnego zwi�zane z 

realizacj� zada� z  zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych ustawami 

- wpływy z ró�nych dochodów  

zwrot nienale�nie pobranych �wiadcze� rodzinnych wraz z 

odsetkami 

15 000,-

85213

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami  

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
własnych zada� bie��cych gmin 

6 700,-

3 500,-

85214
– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
własnych zada� bie��cych gmin 

27 900,-

85216
– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
własnych zada� bie��cych gmin

26 800,-

85219

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
własnych zada� bie��cych gmin  

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

�rodków europejskich oraz �rodków o których mowa w art.5 ust.1 

pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatno�ci w ramach bud�etu   

�rodków europejskich  Umowa nr  UDA-POKL.07.01.01-18-

022/09-05 dotacja na realizacj� programu  ‘’Czas na aktywno�� w 

Gminie Bukowsko”  na lata 2013-2015 

48 310,-

65 164,05

85228

– dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami  

5 800,-

– wpływy z usług  opieku�czych 2 000,-

12. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona �rodowiska 511 000,-

  

w tym dochody bie��ce: 

- wpływy z usług  za wywóz odpadów ( nale�no�ci za rok 2012) i 

odprowadzanie �cieków 

- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze �rodowiska 

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

80 000,-

5 000,-

426 000,-

13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,

  

w tym dochody bie��ce: 

- dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu 

Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

50 000,-

RAZEM 21 176 966,05

   

w tym: 

- dochody bie��ce:   17 116 266,05 zł  
- dochody maj�tkowe    4 060 700,00 zł
ze sprzeda�y maj�tku -      538 000,00 zł 

§ 2 
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Uchwala si� ł�czn� kwot� wydatków bud�etu na rok 2015 w wysoko�ci: 21 262 966,05 zł 

w tym: 

 1) wydatki bie��ce:       16 116 266,05 zł  

2) wydatki maj�tkowe:   5 146 700,00 zł 

jak poni�ej: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota w zł 

1 2 3 4 

1. 

010 Rolnictwo i Łowiectwo 6 000,-

01030 Izby rolnicze 6 000,-

 w tym: 

 a) wydatki bie��ce 6 000,-

w tym: 

-  dotacje na zadania bie��ce 
6 000,-

2. 

020  Le�nictwo 108 000,-

 02001 Gospodarka le�na 108 000,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

108 000,-

108 000,-

  

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
8 000,-

100 000,-

3. 

400  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� elektryczna, 

gaz i wod�
3 807 000,-

 40002 Dostarczanie wody 3 807 000,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

57 000,-

57 000,-

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
2 000,-

55 000,-

b) wydatki maj�tkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy wodoci�gu 

dla Gminy Bukowsko i przebudowa uj�cia wody w 

Karlikowie 

3 750 000,-

3 750 000,-

4. 

600 Transport i Ł�czno�� 613 000,-

60013 

60014 

Drogi publiczne wojewódzkie 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�    
Opłata za zaj�cie pasa drogowego     

Drogi publiczne powiatowe 

w tym: 

b) wydatki bie��ce 

730,-

730,-

730,-

730,-

300,-

300,-
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- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�    
Opłata za zaj�cie pasa drogowego     

300,-

300,-

611 970,-

311 970,-

311 970,-

60016 Drogi publiczne gminne 

 w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

 w tym: 

         wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
w tym z Funduszu Sołeckiego    77 459,80  zł 

b) wydatki maj�tkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym z Funduszu Sołeckiego  6 500,00 zł 

20 000,-

291 970,-

300 000,-

300 000,- 

5. 

700  Gospodarka mieszkaniowa 200 000,-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 160 000,-

 w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

76 000,-

76 000,-

70095 

w tym:  

        wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�

b) wydatki maj�tkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Pozostała działalno��
w tym: 

a) wydatki maj�tkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 

76 000,-

84 000,-

84 000,-

40 000,-

40 000,-

40 000,-

6. 

710  Działalno�� usługowa 34 044,08

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 34 044,08

 w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

34 044,08

34 044,08

w tym:   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
20 000,00

14 044,08

7. 

720 Informatyka 51 700,-

72095 Pozostała działalno�� 4 000,-

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym:  

wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
Utrzymanie efektów projektu PSeAP 

b) wydatki maj�tkowe 

-  inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Projekt PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 

Programy i projekty realizowane z udziałem �rodków art.5 ust.1 

pkt. 2 i 3

4 000,-

4 000,-

4 000,-

47 700,-

47 700,-

8. 

750  Administracja publiczna 3 214 339,-

 75011 Urz�dy wojewódzkie 88 941,-

  w tym: 
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a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

88 941,-

88 941,-

     w tym: 

  
             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
78 941,-

10 000,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

        wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada�

100,-

100,-

100,-

100,-

 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 600,-

  w tym: 

  

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym:      

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�

84 600,-

5 400,-

5 400,-

  
- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 79 200,-

 75023 Urz�dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 927 698,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

2 612 698,-

2 607 698,-

     w tym: 

  

             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 150 000,-

457 698,-

5 000,-

  b) wydatki maj�tkowe 315 000,-

  

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Modernizacja budynku Urz�du Gminy, zakup działki na 

Woli Piotrowej i mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych  

315 000,-

 75075 Promocja jednostek samorz�du terytorialnego 56 000,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

56 000,-

56 000,-

  

w tym: 

            wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
10 000,-

46 000,-

 75095 Pozostała działalno�� 57 000,-

  W tym: 

  

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

57 000,-

13 800,-

13 800,-

43 200,-

9. 

751  
Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa 
937,-

 75101 
Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
937,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 937,-
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- wydatki jednostek bud�etowych 937,-

  
w tym:   

          wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 937,-

10. 

754  Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 254 000,-
 75403 Jednostki terenowe Policji 3 000,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- dotacje na zadania bie��ce 
3 000,-

  

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do 

samochodu słu�bowego Komisariatu Policji w Bukowsku 

– 3 000 zł  

3 000,-

 75412 Ochotnicze stra�e po�arne 239 000,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

99 000,-

99 000,-

  w tym: 

  

          wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
w tym z Funduszu Sołeckiego    4 500,00 zł 

17 000,-

82 000,-

  b) wydatki maj�tkowe 140 000,-

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,-

  
Wydatki inwestycyjne na budow� i rozbudow� remiz OSP 

w tym ze �rodków Funduszu Sołeckiego  68 604,47 zł 
140 000,-

 75414 Obrona cywilna 6 000,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

6 000,-

6 000,-

  w tym: 

  
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
1 500,-

4 500,-

 75421 Zarz�dzanie kryzysowe 6 000,-

  

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

6 000,-

6 000,-

  w tym: 

  
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
2 000,-

4 000,-

11. 

757  Obsługa długu publicznego 205 000,-

 75702 
Obsługa papierów warto�ciowych, kredytów i po�yczek 

jednostek samorz�du terytorialnego 
205 000,-

  w tym: 

  

a) wydatki bie��ce; 

w tym:  

          obsługa długu jednostki samorz�du terytorialnego 

205 000,-

205 000,-

12. 

758  Ró�ne rozliczenia                                   60 000,-
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,-

  w tym: 

  

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

60 000,-

60 000,-
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          wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada�
-   rezerwa ogólna 

60 000,-

22 000,-

  
- rezerwa celowa na realizacj� zada� własnych Gminy z 

zakresu zarz�dzania kryzysowego 
38 000,-

13. 

801  O�wiata i wychowanie 7 686 423,-
 80101 Szkoły podstawowe 2 651 469,-

  w tym: 

  
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

2 651 469,-

  2 464 469,-

  w tym: 

  
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
2 220 000,-

244 469,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 187 000,-

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 544 000,-

  w tym:  

  
a) wydatki bie��ce  

- wydatki jednostek bud�etowych 

544 000,-

515 000,-

  w tym: 

  
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
445 000,-

70 000,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,-

 80104 Przedszkola 719 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 719 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 690 000,-

  w tym: 

  
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
500 000,-

190 000,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,-

 80110 Gimnazja 2 141 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 2 141 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 2 020 000,-

  

   w tym:   

                 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

          wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada�
1 700 000,-

320 000,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 121 000,-

 80113 Dowo�enie uczniów do szkół 110 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 110 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 110 000,-

  w tym:      

            wydatki zwi�zane z realizacja ich statutowych zada� 110 000,-

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 423,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 48 423,-

  

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym:  

         wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

48 423,-

48 423,-

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 470 000,-

  w tym: 
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  a) wydatki bie��ce 470 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 470 000,-

  

   w tym:  

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

         wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

220 000,-

250 000,-

80150 Realizacja zada� wymagaj�cych stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie�y w 

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształc�cych, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym:  

        wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

            wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

939 531,00

939 531,00

935 531,00

355 531,00

580 000,00

4 000,00

 80195 Pozostała działalno�� 63 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 63 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 63 000,-

  
w tym:  

          wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 63 000,-

14. 

851  Ochrona zdrowia 56 000,-
 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 3 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 3 000,-

  
w tym:  

         wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 
3 000,-

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 53 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 53 000,-

  
  w tym:  

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  15 500,-

          wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 37 500,-

15. 

852  Pomoc społeczna 3 194 522,97
85202 Domy pomocy społecznej 90 000,-

 w tym: 

 a) wydatki bie��ce  90 000,-

 - wydatki jednostek bud�etowych 90 000,-

w tym:  

          wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych
90 000,-

85203 O�rodki wsparcia 379 440,-

 w tym: 

 a) wydatki bie��ce  379 440,-

 - wydatki jednostek bud�etowych 379 440,-

 w tym:  

            wynagrodzenia i składki od nich naliczane          

wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

279 440,- 

100 000,-

85204 Rodziny zast�pcze 18 000,-
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a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych

18 000-,

18 000,-

18 000,-

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

         wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

2 000,-

2 000,-

2 000,-

2 000,-

85206 Wspieranie rodziny 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

17 000,-

17 000,-

15 000,-

15 000,-

2 000,-

85212 �wiadczenia rodzinne, �wiadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 w tym 

2 017 200,-

  a) wydatki bie��ce 2 017 200,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 63 000,-

  w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich naliczane  45 000,-

  
         wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

- zwrot dotacji nienale�nie pobranych przez osoby nie 

uprawnione w latach ubiegłych  

18 000,-

12 000,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 942 200,-

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre �wiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrum integracji społecznej 

11 500,-

  

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym:  

          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 500,-

11 500,-

11 500,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  

         

79 700,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 79 700,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 79 700,-

  
w tym: 
Programy i projekty realizowane z udziałem �rodków -art.5ust.1 

pkt 2 i 3
7 645,95

 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 1 000,-
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  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,-

 85216 Zasiłki stałe 35 800,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 35 800,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 35 800,-

 85219 O�rodki pomocy społecznej 468 082,97

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 468 082,97

  - wydatki jednostek bud�etowych 468 082,97

     w tym: 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  374 637,95

  
        wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych  

w tym: Programy i projekty realizowane z udziałem �rodków -

art.5ust.1 pkt 2 i 3

93 445,02

98 079,97

 85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze 20 800,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 20 800,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 20 800,-

 85295 Pozostała działalno�� 54 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 54 000,-

  - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,-

16. 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 147 000,-
 85401 �wietlice szkolne 126 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 126 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 117 000,-

     w tym: 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane  86 000,-

  
          wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada�
statutowych- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

31 000,-

 9 000,-

85415 Pomoc materialna dla uczniów 

w tym: 

a)  wydatki bie��ce 

- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

20 000,-

20 000,-

20 000,-

 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 1 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 1 000,-

  w tym: 

            wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 1 000,-

17.

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 929 000,-
  
 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 286 000,-
  a) wydatki bie��ce  36 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 36 000,-

  
w tym: 

           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,-

            wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 29 000,-

  a) wydatki maj�tkowe 250 000,-
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- inwestycje i zakupy inwestycyjne- budowa kanalizacji    250 000,-

 90002 Gospodarka odpadami 336 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 336 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 336 000,-

  w tym: 

            wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 336 000,-

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce  12 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 12 000,-

  w tym: 

            wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 12 000,-

  w tym z Funduszu Sołeckiego    7 000,00 zł 

 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 285 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 185 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 185 000,-

  w tym: 

            wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 185 000,-

a) wydatki maj�tkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Budowa nowego o�wietlenia na terenie gminy 

100 000,-

100 000,-

  

90095 Pozostała działalno��
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

  wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

10 000,-

10 000,-

10 000,-

18. 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  546 000,-
 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 320 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 200 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 200 000,-

  

w tym;   

        wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 

w tym z Funduszu Sołeckiego  32 571,41 zł     

b) wydatki maj�tkowe 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 

w tym z Funduszu Sołeckiego  23 331,40 zł 

200 000,-

120 000,-

120 000,-

 92116 Biblioteki 206 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce    206 000,-

  - dotacje na zadania bie��ce 206 000,-

  Dotacje podmiotowe z bud�etu dla instytucji kultury 206 000,-

92195 Pozostała działalno��
a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada�

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

  
w tym z Funduszu Sołeckiego 11 759,36 zł 
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19. 

926  Kultura fizyczna  150 000,-
92601 Obiekty sportowe 60 000,-

  w tym:

  a) wydatki bie��ce 60 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 60 000,-

  w tym: 

  
          wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych

           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

w tym z Funduszu Sołeckiego   1 700 zł

50 000,-

10 000,-

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   90 000,-

  w tym: 

  a) wydatki bie��ce 90 000,-

  - wydatki jednostek bud�etowych 5 000,-

  w tym: 

           wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych 5 000,-

  - dotacje  na zadania bie��ce 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 

okre�lenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia 

warunków sprzyjaj�cych rozwojowi sportu. 

85 000,-

RAZEM: 21 262 966,05

w tym: 

A. wydatki bie��ce                                                                                                    16 116 266,05  

1) wydatki bie��ce jednostek bud�etowych                                                              12 937 366,05 

            1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            8 819 455,95  

            1.2 wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada� statutowych                              4 117 910,10   

3) dotacje na zadania bie��ce                                                                                         300 000,00 

4) �wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    2 661 900,00 

5) wydatki na obsług� długu                                                                                           205 000,00 

6) zwrot dotacji nienale�nie pobranych w latach ubiegłych przez osoby 

      nieuprawnione z pomocy społecznej                                                                         12 000,00 

B. wydatki maj�tkowe                                                                                                 5 146 700,00

§ 3 

Ró�nica mi�dzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt bud�etu w kwocie  

86 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodz�cymi z zaci�ganych kredytów  

i po�yczek w kwocie 86 000,00 zł. 

§ 4 

1. Ustala si� ł�czn� kwot� przychodów bud�etu w wysoko�ci 830 806 zł oraz ł�czn� kwot�
rozchodów bud�etu w wysoko�ci  744 806 zł  jak poni�ej: 

1. DOCHODY OGÓŁEM: 21 176 966,05
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2. WYDATKI OGÓŁEM 21 262 966,05

3. WYNIK ( 1-2) – DEFICYT/ NADWY�KA 86 000,00

4. PRZYCHODY BUD�ETU 830 806,00
 z czego: 

 - kredyty   i po�yczki          § 952 830 806,00

5. ROZCHODY 744 806,00
 Z czego; 

 - spłata rat zaci�gni�tych kredytów  i po�yczek      § 992 744 806,00

2. Ustala si� limit zobowi�za� z tytułu zaci�ganych kredytów i po�yczek na rok 2015:  

a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud�etu   86 000,00 zł 
b) na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku przej�ciowego deficytu bud�etu w kwocie 

2 000 000 zł 
c) na spłat� wcze�niej zaci�gni�tych zobowi�za� z tytułu zaci�gni�tych kredytów i po�yczek 

w kwocie  744 806,00 zł.

§ 5 

1. Tworzy si� rezerw� ogóln� bud�etu w wysoko�ci  22 000 zł 
2. Tworzy si� rezerw� celow� bud�etu na realizacj� zada� własnych z zakresu zarz�dzanie 

kryzysowe w wysoko�ci 38 000 zł. 

§ 6 

Z dochodów i wydatków bud�etu wyodr�bnia si�: 
1) dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada� zleconych z zakresu administracji rz�dowej  

i innych zada� zleconych odr�bnymi ustawami: 

DOCHODY I WYDATKI ZWI	ZANE Z REALIZACJ	 ZADA
 Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZ	DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA
 ZLECONYCH GMINIE NA  

ROK 2015 

Dział
Rozdz

iał 
§ Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 

750 

  Administracja publiczna 49 041,- 49 041,- 
75011  Urz�dy wojewódzkie 48 941,-  

  

2010 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

48 941,- 

75011  Urz�dy wojewódzkie  48 941,- 
  w tym:   

  a) wydatki bie��ce  48 941,- 

  - wydatki jednostek bud�etowych  48 941,- 

  w tym:   

               wynagrodzenia i składki od nich naliczane  48 941,- 
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75045

75045

2010 

Kwalifikacja wojskowa 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

Kwalifikacja wojskowa 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada�
statutowych 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

751   Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa 

937,- 937,- 

75101  Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

937,-  

  

2010 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zaleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

937,- 

75101  Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

 937,- 

w tym:   

 a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

  

937,- 

937,- 

937,- 
w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

852 

   

Pomoc społeczna 2 394 140,- 2 394 140,- 

85203  O�rodki wsparcia 379 440,- 

379 440,-   

2010 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

85203  O�rodki wsparcia 379 440,- 

  w tym 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

379 440,- 

379 440,- 

 w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  naliczane 279 440,- 

               wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada�
statutowych 

100 000,- 

85212 �wiadczenia rodzinne, �wiadczenia z fundusz 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 002 200,- 
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2010 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

2  002 200,- 

85212 �wiadczenia rodzinne, �wiadczenia z fundusz 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 002 200,- 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

2 002 200,- 

60 000,- 

 w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  naliczane

              wydatki zwi�zane z realizacj� ich zada�
statutowych 

- �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

45 000- 

  15 000,- 

1 942 200,- 

85213

2010 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre �wiadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrum 

integracji społecznej 

6 700,- 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

6 700,- 

   

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy 

społecznej,  niektóre �wiadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrum 

integracji społecznej 

6 700,- 

w tym: 

a) wydatki bie��ce 6 700,- 

- wydatki jednostek bud�etowych 6 700,- 

w tym:  

           wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 700,- 

85228 

2010 

Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 

opieku�cze 

5 800,- 

- dochody bie��ce 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami 

5 800,- 

   

85228  Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 

opieku�cze 

5 800,- 

w tym: 

  a) wydatki bie��ce 5 800,- 
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   - �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 800,- 

RAZEM: 2 444 118,- 2 444 118,-

DOCHODY ODPROWADZANE DO BUD�ETU PA
STWA Z REALIZACJI ZADA
  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ	DOWEJ ZLECONYCH GMINIE 

Dz. Rozdz. Tre�� Kwota zł 

852 

85203 

85212 

Pomoc społeczna 

O�rodki wsparcia 

- dochody bie��ce 

Wpływy z ró�nych dochodów 

Odpłatno�� za pobyt w SDS Wolica 

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na �wiadczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- dochody bie��ce 

Wpływy z ró�nych dochodów 

Zwrot �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej wraz z odsetkami 

12 100,-

1 500,-

10 600,-

10 600,-

10 600,-

RAZEM 12 100,-

§ 7 

Okre�la si� szczególne zasady wykonywania bud�etu Gminy w roku 2015 wynikaj�ce z odr�bnych 

ustaw: 

1) Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 28 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z pó�n. zm.) dochody 

okre�lone w art. 11 tej ustawy wykorzystane b�d� na realizacj� gminnego programu 

profilaktyki oraz rozwi�zywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

     (Dz. U. z 2012, poz. 124 z pó�n. zm.) 

Dochody z opłat z tytułu zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych i wydatki bud�etu na 
realizacj� zada� uj�tych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwi�zywania problemów 
alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 

Dział Rozdz. Nazwa 
PLAN NA 2015 

DOCHODY WYDATKI
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756 

75618 

DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJ	CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWI	ZANE Z ICH 

POBOREM 
Wpływy z innych opłat stanowi�cych dochody 

jednostek samorz�du terytorialnego na podstawie 

ustaw. 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda� alkoholu 

56 000,-

56 000,-

56 000,-

851 
85153 

85154 

OCHRONA ZDROWIA 
Zwalczanie narkomanii 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki na realizacje zada� statutowych 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki na realizacje zada� statutowych 

          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze�

56 000,-
3 000,-

3 000,-

3 000,-

3 000,-

53 000,-

53 000,-

53 000,-

37 500,-

15 500,-

RAZEM 56 000,- 56 000,-

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

(j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pó�n. zm.) ustala si�: 

Dochody z opłat i kar pieni��nych za korzystanie ze �rodowiska w wysoko�ci 5 000 zł oraz 
wydatki na finansowanie zada� Gminy w zakresie ochrony �rodowiska w wysoko�ci 5 000 zł 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 

1. 
Wpływy z opłat / w tym opłaty za 

korzystanie ze �rodowiska/ 
900 90019 5 000,00

2. 

Przedsi�wzi�cia zwi�zane z ochron�
przyrody, w tym urz�dzanie i 

utrzymanie terenów zielonych, 

zadrzewie�, zakrzewie�, zakup ro�lin 

zielonych 

900 90004 5 000,00

RAZEM 5 000,00 5 000,00

3) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustaw� z dnia 

13 wrze�nia 1996 roku  o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

1399 z pó� zm.)  

Dział Rozdz. Nazwa PLAN NA 2015 
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DOCHODY WYDATKI

900 

  750 

900 

90002 

75023 

90002 

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 

Gospodarka odpadami 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

Administracja publiczna 

Urz�dy gmin 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wynagrodzenia i składki od nich naliczone

          wydatki na realizacje zada� statutowych

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
Gospodarka odpadami 

a) wydatki bie��ce 

- wydatki jednostek bud�etowych 

w tym: 

          wydatki na realizacje zada� statutowych 

426 000,-

426 000,-

426 000,-

90 000,-

90 000,-

90 000,-

85 000,-

5 000,-

336 000,-
336 000,-

336 000,-

336 000,-

336 000,-

RAZEM 426 000,- 426 000,-

4) Ustala si� wydatki na rok 2015 obejmuj�ce zadania jednostek pomocniczych gminy na ł�czn� kwot�
233 426,44 zł, w ramach funduszu sołeckiego – Ustawa o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz.301) 

w tym: 

Nazwa sołectwa Dział / rozdział Nazwa zadania Kwota zadania Kwota ogółem

Bukowsko 

600/60016 Naprawa dróg  

i chodników, 

czyszczenie rowów  

i przystanków przy 

drogach gminnych 

20 000,00 zł

33 859,36 zł

600/60016 Zakup, budowa  

i remonty wiat 

przystankowych  

3 000,00 zł

900/90004 Zagospodarowanie  

terenów zielonych, 

zakup krzewów       

i gazonów 

7 000,00 zł

921/92195 Organizacja imprez 

dla mieszka�ców 

sołectwa Bukowsko 

3 859,36 zł

Pobiedno 

921/92109 Remont toalety 

damskiej w Domu 

Ludowym w 

Pobiednie 

24 376,45 zł 26 376,45 zł
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754/75412 Wymiana okien w 

remizie stra�ackiej              

w Pobiednie 

2 000 zł

Nowotaniec 

921/92109 Remont pomieszcze�
budynku Domu 

Ludowego w 

Nowota�cu 

21 331,40 zł 21 331,40 zł

Wola S�kowa 

754/75412 Wykonanie kostki 

brukowej przed 

budynkiem OSP  

w Woli S�kowej 

9 000,00 zł

14 694,96 zł
921/92109 Zakup wyposa�enia tj 

2 sztuk chłodni i 2 

sztuk okapów do 

Domu Ludowego  

5 694,96 zł

Nagórzany 

754/75412 Modernizacja remizy 

OSP Nagórzany 
15 000,00 zł

18 047,04 zł600/60016 Remont dróg 

gminnych, 

czyszczenie rowów” 

3 047,04 zł

Tokarnia 

754/75412 Wyka�czanie remizy, 

zakup płytek 
3 000,00 zł

14 694,96 zł

600/60016 Remonty dróg 

gminnych we wsi 

Tokarnia, przebudowa 

przepustów 

10 000,00 zł

921/92195 Doposa�enie placu 

zabaw 400,00 zł

600/60016 Wykaszanie poboczy i 

placu 1 294,96 zł

Nadolany 

754/75412 Odmalowanie i 

uatrakcyjnienie wn�trz 

Domu Stra�aka w 

Nadolanach 

28 331,60 zł

29 830,10 zł
600/60016 Wykaszanie działek 

gminnych i poboczy 

przy drogach 

gminnych 

1 498,50 zł

Dudy�ce 
754/75412 Rozbudowa Remizy 

Stra�ackiej na Dom 

Ludowy  

13 272,87 zł 13 272,87 zł

Karlików 

600/60016 Naprawa drogi na 

odcinku osiedle-

Zakład Karny w 

Karlikowie ok. 200mb 

9 038,15 zł

11 038,15 zł

921/92109 Zakup nagrzewnicy do 

�wietlicy wiejskiej 
2 000,00 zł

Wola Piotrowa 

926/92601 Utrzymanie boiska 

sportowego, zakup 

wykaszarki oraz 

paliwa do kosiarek  

1 700,00 zł 18 013,18 zł
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921/92109 Wyposa�enie �wietlicy 

sportowej w sprz�t do 

�wicze� oraz 

rozbudowa �wietlicy 

2 500,00 zł

921/92195 Organizacja spotka�
integracyjnych dla 

mieszka�ców wsi 

2 500,00 zł

600/60016 Remont dróg  

i przepustów, 

czyszczenie rowów na 

drogach gminnych 

 i zakup potrzebnych 

materiałów 

11 313,18 zł

Zboiska 
600/60016 Naprawa dróg 

 „Zboiska ” 
14 830,40 zł 14 830,40 zł

Wolica 

754/75412 Malowanie dachu na 

budynku remizy 
2 500,00 zł

17 437,57 zł

600/60016 Zakup kosiarki 6 500,00 zł

921/92195 Organizacja Dnia 

Dziecka w Wolicy  
2 500,00 zł

600/60016 Remont i 

pomalowanie 

przystanku  

500,00 zł

921/92195 Organizacja Dnia 

Kobiet 
2 500,00 zł

600/60016 Czyszczenie rowów na 

terenie Wolicy 
2 937,57 zł

RAZEM 233 426,44 zł

§ 8 

Ustala si� dotacje udzielone z bud�etu  Gminy w roku 2015  podmiotom nale��cym i nie nale��cym do 

sektora finansów publicznych zgodnie z Zał�cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Upowa�nia si� Wójta Gminy do : 

a) zaci�gania kredytów i po�yczek na pokrycie wyst�puj�cego w trakcie roku przej�ciowego deficytu 

bud�etu gminy do wysoko�ci 2.000.000 zł
b) dokonywania przeniesie� mi�dzy rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bie��cych 

przeznaczonych na uposa�enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bie��ce, 

c) dokonywania przeniesie� mi�dzy rozdziałami w ramach działu pomi�dzy planem wydatków 

bie��cych, a planem wydatków bie��cych przeznaczonych na uposa�enia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy, 

d) dokonywania przeniesie� mi�dzy rozdziałami w ramach działu pomi�dzy planem wydatków 

bie��cych, a planem wydatków maj�tkowych, 

e) lokowania wolnych �rodków bud�etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni� bank 

prowadz�cy obsług�, 

§ 10 
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Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca si� Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy.  

§ 11 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od dnia 1 stycznia 2015 roku  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podkarpackiego. 
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Zał�cznik Nr 1 

do Uchwały Bud�etowej na rok 2015. 

Dotacje udzielone w 2015 roku z bud�etu podmiotom nale��cym i nie nale��cym do sektora  
finansów publicznych. 

Dział Rozdział Tre�� / Zadanie 
Kwota dotacji  /w zł/ 

podmiotowej 
przedmi
otowej 

celowej 

Jednostki sektora 
finansów 

Publicznych 

Nazwa jednostki/ Zadanie 

754 75403 Komenda Wojewódzka Policji w 
Rzeszowie 
Dotacja celowa na fundusz wsparcia 

policji dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Rzeszowie na zakup paliwa 

do samochodu słu�bowego 

Komisariatu Policji w Bukowsku. 

3 000,00

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Bukowsku 
Dotacja podmiotowa dla instytucji 

kultury 

206 000,00

Ogółem 206 000,00 3 000,00

Jednostki nie 
nale��ce do 

sektora finansów 
Publicznych 

Nazwa jednostki / Zadanie  

926 92605 Prowadzenie działalno�ci 
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 okre�lenia warunków i 

trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Bukowsko w 

zakresie tworzenia warunków 

sprzyjaj�cych rozwojowi sportu. 

1)Bukowsko- piłka no�na 

2) Nowotaniec- piłka no�na 

3) Nagórzany- tenis stołowy 

85 000,00

010 01030 Izby rolnicze 
Dotacje na zadania bie��ce – 2% 

odpisu podatku rolnego 

6 000,00

Ogółem 6 000,00 85 000,00
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UCHWAŁA NR IV/20/2015 
RADY GMINY BUKOWSKO 
z dnia 26 stycznia 2015 roku 

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885; z pó�n. zm.) 

Rada Gminy postanawia: 

§ 1

Uchwala si� Wieloletni� Prognoz� Finansow� Gminy Bukowsko wraz z prognoz� kwoty 

długu na lata 2015-2027 zgodnie z Zał�cznikiem Nr 1 do Uchwały oraz obja�nieniami. 

§ 2

Uchwala si� wykaz przedsi�wzi�� realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z 

Zał�cznikiem Nr 2 do Uchwały.  

§ 3 

Upowa�nia si� Wójta Gminy do: 

a) zaci�gania zobowi�za� na realizacj� przedsi�wzi��  o których mowa w art. 226 ust. 4 

pkt.1  ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2018 do wysoko�ci: 

w roku 2016 do kwoty    4 000,00 zł 

w roku 2017 do kwoty    4 000,00 zł 

w roku 2018 do kwoty    4 000,00 zł 

b) zaci�gania zobowi�za� z tytułu umów, których realizacja w roku bud�etowym i latach 

nast�pnych jest niezb�dna dla zapewnienia ci�gło�ci działania jednostki i z których 

wynikaj�ce płatno�ci wykraczaj� poza rok bud�etowy, nie stanowi�cych przedsi�wzi�� o 

których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysoko�ci  
5 000 000 zł. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Bukowsko. 
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§ 5 

Uchyla si� uchwał� Nr XLIII/241/14 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2014 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko wraz ze 

zmianami. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od dnia 1 stycznia 

2015 roku. 






























