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Uchwała Nr XXV/155/09 
Rady Gminy Niwiska 

z dnia 29 stycznia 2009 roku 
 

w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2009 rok. 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10, art. 51 ust. 

2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),art.24 ust.11, art. 165, art. 184 i 188 ust. 2, 
art.195 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, 
poz. 2014 z późniejszymi zmianami) 

 
Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 14.458.796,39 zł., 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 
a) dochody majątkowe – 450.000,00 zł., 
b)  dochody bieżące – 14.008.796,39.,  
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 16.136.273,39 zł., zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 
a)  wydatki majątkowe – 4.351.429,00 zł., 
b)  wydatki bieżące – 11.784.844,39 zł.,  
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.677.477,00 zł. 
4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.677.477,00 zł. zostanie sfinansowany: 
a) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.677.477,00 zł. 
5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.542.625,00 zł. i rozchody budżetu gminy 
w kwocie 865.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
6. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  
2.742.625,00 zł., z tego: 
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.677.477,00 zł.,  
b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 

865.148,00 zł, 
c) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 

200.000,00 zł. 
 
§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 3 .W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68.000,00 zł., z tego: 
a) ogólna rezerwa budżetowa – 63.000,00 zł., 
b) celowa z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym –5.000,00 zł. 
 
§ 4. 1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 559.000,00 zł.                    
i wydatków w wysokości 559.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
2. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 15.079,00 zł.  i wydatków   

w wysokości 13.079,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 
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3. Ustala się plan przychodów dochodów własnych w wysokości 8.784,00 zł. i wydatków 
dochodów własnych w wysokości 7.784,00 zł. jednostek budżetowych zgodnie z 
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 67.200,00 zł. i wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 60.000,00 zł. oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.200,00 zł. 
 
§ 6. 1.Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach w 
wysokości 87.968,00 zł., z tego: 
a) na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych w 
wysokości 47.693,00 zł., 
b) na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych w 
wysokości 40.275,00 zł., 
2. Wysokości dotacji przedmiotowych w rozbiciu na odbiorców poszczególnych grup 

taryfowych określa załącznik Nr 5. 
§ 7. 1 Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 185.000,00zł., z tego: 
- Biblioteka                                             80.000,00 zł.    
- Gminny Ośrodek Kultury                   105.000,00 zł. 
2. Wysokość dotacji określa załącznik Nr 8 . 
 
§ 8. 1. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Trześni 
w wysokości 47.775,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11. 
  
§ 9. 1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne 
powiatowe” wydatki w wysokości 836.000,00 zł. dla Powiatu Kolbuszowskiego  
2. Wysokość dotacji w rozbiciu na poszczególne zadania określa załącznik Nr 9 . 
 
§ 10. 1.Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 62.000,00 zł. na sfinansowanie zadań 
zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w 
celu osiągnięcia zysku na zadania:  
a) „Działalność w upowszechnianiu różnych dyscyplin sportowych, szkolenie młodzieży oraz 
organizacja rozgrywek w piłce nożnej w miejscowościach Trześń, Siedlanka, Hucina i 
Przyłęk w wysokości 60.000,00 zł.”. 
b) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z nauką pływania, organizacja zawodów 
sportowych w miejscowości Niwiska w kwocie 2.000,00 zł.” 
2. Wysokość dotacji określa załącznik Nr 10. 
 
§ 11. Ustala się dotacje i wydatki budżetu gminy związane z realizacją projektów z udziałem 
dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z 
załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 
 
§ 12. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do: 
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną 
kwotę 300.000,00 zł., 
b) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 
budżetowego do maksymalnej wysokości 200 000,00 zł., 
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w ramach działów 
i paragrafami w ramach rozdziałów, 
d) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100.000,00 zł. na zadania własne 
gminy, 
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e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,00 zł., 
f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
2.Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach do dokonywania 
zmian w planie finansowym zakładu innych niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one 
zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia wysokości dotacji z budżetu.  
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 
§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej oraz Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług. 

 
§ 15. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
(-) mgr inż. Wacław Pogoda 
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                                                                                  Załącznik Nr 1 do uchwały 
                         Nr XXV/155/09 

                                                                                 Rady Gminy Niwiska  
                                                                                 z dnia 29 stycznia roku 

  

D O C H O D Y  
 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  

  

Dział Treść Kwota  
010 Rolnictwo i łowiectwo       120 000,00 zł   
  z tego:    
  dochody bieżące:         20 000,00 zł   
  wpłata na wykonanie przyłączy kanalizacja w Hucinie         20 000,00 zł   
  dochody majątkowe:       100 000,00 zł   
  sprzedaż mienia komunalnego(działki rolne) w Siedlance       100 000,00 zł   

700 Gospodarka mieszkaniowa       554 000,00 zł   
  z tego:    
  dochody bieżące:       204 000,00 zł   
  czynsze za najem lokali        200 000,00 zł   
  wieczyste użytkowanie          4 000,00 zł   
  dochody majątkowe:       350 000,00 zł   
  sprzedaż mienia komunalnego w Niwiskach       350 000,00 zł   

710 Działalność usługowa        97 000,00 zł   
  z tego:    
  dochody bieżące:         97 000,00 zł   

  darowizny na opracowanie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego         97 000,00 zł  

 
750 Administracja publiczna        94 259,00 zł   

  z tego:    
  dochody bieżące:         94 259,00 zł   

  
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych 
gminie 

        64 259,00 zł  
 

  opłata eksploatacyjna         30 000,00 zł   

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa             950,00 zł  

 
  z tego:    
  dochody bieżące:             950,00 zł   
  dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców             950,00 zł   

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

   1 844 278,00 zł  
 

  dochody bieżące:    1 844 278,00 zł   
  z tego:    
  wpływy z karty podatkowej          5 000,00 zł   
  podatek od nieruchomości       560 529,00 zł   
  podatek rolny       100 504,00 zł   
  podatek leśny         77 360,00 zł   
  podatek od środków transportowych         28 510,00 zł   
  podatek od spadków i darowizn          5 000,00 zł   
  opłata za psa             950,00 zł   
  opłata skarbowa         12 000,00 zł   
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  opłata targowa          5 000,00 zł   
  podatek od czynności cywilnoprawnych         30 000,00 zł   
  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu         67 200,00 zł   
  podatek dochodowy od osób fizycznych       950 225,00 zł   
  podatek dochodowy od osób prawnych          2 000,00 zł   

758 Różne rozliczenia    8 738 024,00 zł   
  dochody bieżące:    8 738 024,00 zł   
  z tego:    
  część oświatowa subwencji ogólnej     4 406 740,00 zł   
  część wyrównawcza subwencji ogólnej    3 921 355,00 zł   
  część równoważąca subwencji ogólnej       389 929,00 zł   
  odsetki od środków na rachunkach bankowych         20 000,00 zł   

801 Oświata i wychowanie        53 407,10 zł   
  dochody bieżące:         53 407,10 zł   
  z tego:    

  
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej na realizację  projektu "Przedszkole początkiem 
drogi edukacyjnej dziecka" 

        53 407,10 zł  

 
852 Pomoc społeczna    2 621 480,00 zł   

  dochody bieżące:    2 621 480,00 zł   
  z tego:    

  
dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczkę 
alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

   2 094 200,00 zł  
 

  

dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum 
integracji społecznej 

         8 880,00 zł  

 

  dotacja na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe         95 200,00 zł  

 

  
dotacja na zadania dofinansowanie zadań własnych na zasiłki i 
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

      146 200,00 zł  
 

  dotacja na zadania dofinansowanie zadań własnych na 
utrzymanie GOPS         78 100,00 zł  

 

  dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania"         90 000,00 zł   

  odpłatność za usługi opiekuńcze          1 500,00 zł   

  
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej-środki pochodzące z budżetu państwa na 
realizację  projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa 
bezrobotnych w Gminie Niwiska"" 

      107 400,00 zł  

 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       228 465,66 zł   

  z tego:    
  dochody bieżące:       228 465,66 zł   

  

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej-środki pochodzące z Unii Europejskiej na 
realizację  projektu "Zwiększenie zatrudnialności Kobiet 
niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację 
zawodową" 

      194 195,81 zł  
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dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej-środki pochodzące z budżetu państwa na 
realizację  projektu "Zwiększenie zatrudnialności Kobiet 
niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację 
zawodową" 

        34 269,85 zł  

 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza       102 932,63 zł   

  z tego:    
  dochody bieżące:       102 932,63 zł   

  
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej na realizację projektu "Zrównoważony rozwój 
uczniów Gminy Niwiska" 

      102 932,63 zł  
 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          4 000,00 zł   
  dochody bieżące:          4 000,00 zł   
  opłata za zrębki          4 000,00 zł   

  Razem dochody  14 458 796,39 zł   
 
 

                                                            Załącznik Nr 2 do uchwały         
                                              Rady Gminy Niwiska 
                                                            Nr XXV/155/09 
                                                            z dnia 29 stycznia 2009 roku 
    
   

W Y D A T K I 
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

    

Dział Rozdział Nazwa  Kwota w  zł.  
010   Rolnictwo i łowiectwo                1 447 493,00    

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                1 445 393,00    
    z tego:   
    wydatki majątkowe:                1 445 393,00    
    z tego:   

    budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hucina i 
Przyłęk                1 395 393,00    

    opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i 
kanalizacji Przyłęk-Resztówka                    30 000,00    

    zakup gruntu pod przepompownię w Hucinie                    20 000,00    
  01030 Izby rolnicze                      2 100,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                      2 100,00    
    z tego:   
    składka na Izby Rolnicze                      2 100,00    

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę                    47 693,00    

  40002 Dostarczanie wody                    47 693,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    47 693,00    
    z tego:   
    dotacja przedmiotowa                    47 693,00    

600   Transport i łączność                2 374 124,00    
  60014 Drogi publiczne powiatowe                  836 000,00    
    z tego:   
    wydatki majątkowe:                  836 000,00    
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    z tego:   

    

pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na 
w realizacji projektu pn. "Poprawa powiązań 
komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej 
w województwie poprzez modernizację dróg 
powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz-
Niwiska-Mielec"  

                 486 000,00    

    pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na 
modernizację dróg powiatowych                   350 000,00    

  60016 Drogi publiczne gminne                1 538 124,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  232 124,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                     73 124,00    
    pozostałe wydatki:                  159 000,00    
    z tego:   
    odśnieżanie i piaskowanie dróg                    15 000,00    
    remonty dróg gminnych                  125 000,00    
    remonty bieżące przystanków                      2 000,00    
    konserwacje rowów i melioracje                     12 000,00    
    odpis na FŚS                      5 000,00    
    wydatki majątkowe:                1 306 000,00    
    z tego:   
    przebudowa drogi gminnej Trześń-Blizna                  650 000,00    

    modernizacja drogi gminnej Niwiska-Hucina-
Kosowy                   372 500,00    

    modernizacja drogi Leszcze-Poręby                  136 500,00    

    
opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 
gminnej wraz z chodnikiem obok kościoła w 
Niwiskach                    20 000,00    

    modernizacja drogi gminnej Przyłęk-Resztówka                     25 000,00    
    budowa dróg śródpolnych  Zapole-Hucisko                     30 000,00    
    budowa dróg śródpolnych Hucina-Trześń-Grobla                    30 000,00    

    

poprawa estetykii funkcjonalności przestrzeni 
publicznej - modernizacja chodnika i drogi w 
Przyłęku - w ramach realizacji programu "Odnowa i 
Rozwój Wsi                    42 000,00    

700   Gospodarka mieszkaniowa                  320 000,00    
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  320 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  320 000,00    
    z tego:   

    
wycena mienia komunalnego przeznaczonego do 
sprzedaży i regulacja stanu prawnego dróg 
gminnych                    10 000,00    

    bieżące utrzymanie budynków mienia 
komunalnego                  200 000,00    

    regulacja stanu prawnego nieruchomości                    10 000,00    

    remont budynku mienia komunalnego "Siedleniak" 
w Siedlance                  100 000,00    

710   Działalność usługowa                  118 000,00    
    z tego:   
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                  118 000,00    
    z tego:   
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    wydatki bieżace:                  118 000,00    
    w tym:wynagrodzenia i pochodne                    20 000,00    

    opłata za przygotowanie projektów do decyzji o 
warunkach zabudowy                     20 000,00    

    zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego                    98 000,00    

750   Administracja publiczna                1 255 235,00    
  75011 Urzędy wojewódzkie                    64 259,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    64 259,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne 64 259,00   
  75022 Rady gmin                    65 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    65 000,00    
  75023 Urzędy gmin                1 110 976,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                1 100 976,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                  872 276,00    
    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    27 700,00    

    składka członkowska dla Stowarzyszenia 
"LASOVIA"                      6 000,00    

    pozostałe wydatki                  195 000,00    
    wydatki majątkowe:                    10 000,00    
    zakupy inwestycyjne                    10 000,00    
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego                    15 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    15 000,00    

    w tym: nagrody dla uczestników "Dożynek 
Gminnych"                      3 000,00    

751   
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa                         950,00    

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa                         950,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                         950,00    
    w tym:   
    wynagrodzenia i pochodne                         600,00    

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa                  164 938,00    

  75412 Ochotnicze straże pożarne                  162 938,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    95 000,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                    27 000,00    
    remonty remiz strażackich                      8 000,00    

    

zakupy paliwa, umundurowaniai sprzętu, 
ubezpieczenia strażaków i samochodów, , bieżące 
remonty sprzętu strażackiego,nagrody dla 
uczestników Gminnych zawodów strażackich i 
turnieju pożarniczego                    47 000,00    

    inwentaryzcje powykonawcze remiz i przeglądy 
obiektów                    13 000,00    

    wydatki majątkowe:                    67 938,00    
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    modernizacja remizy OSP w Kosowach                    10 000,00    

    

rozwój infratsruktury okołobiznesowej - 
modernizacja bydunky wielofunkcyjnego (remiza 
OSP) w Niwiskach w ramach realizacji programu 
"Odnowa i Rozwój Wsi"                    30 000,00    

    zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przyłęk                    27 938,00    
  75421 Zarządzanie kryzysowe                      2 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                      2 000,00    

756   
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem                    18 000,00    

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych                    18 000,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                    18 000,00    
    z tego:   
    prowizja za inkaso sołtysów                    13 000,00    
    wydatki związane z poborem podatków                      5 000,00    

757   Obsługa długu publicznego                  270 000,00    

  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego                  270 000,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                  270 000,00    
    z tego:   
    odsetki od pożyczek                  270 000,00    

758   Różne rozliczenia                    68 000,00    
  75818 Rezerwy ogólne i celowe                    68 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    68 000,00    
    z tego:   

    rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego                      5 000,00    

    ogólna rezerwa budżetowa                    63 000,00    
801   Oświata i wychowanie                5 649 314,10    

  80101 Szkoły podstawowe                4 040 676,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                3 940 676,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                3 170 464,00    
    z tego:   
    szkoła podstawowa Niwiska                  479 210,00    
    szkoła podstawowa Trześń                  371 494,00    
    szkoła podstawowa Hucisko                  570 989,00    
    szkoła podstawowa Hucina                  253 915,00    
    szkoła podstawowa Siedlanka                  592 661,00    
    szkoła podstawowa Kosowy                  397 394,00    
    szkoła podstawowa Przyłęk                  382 822,00    
    obsługa szkół                  115 779,00    
    nagrody wójta                      6 200,00    
    pozostałe wydatki:                  770 212,00    
    z tego:   
    utrzymanie szkoły podstawowej Niwiska                  155 576,00    
    utrzymanie szkoły podstawowej Trześń                    97 554,00    
    utrzymanie szkoły podstawowej  Hucisko                  117 024,00    
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    utrzymanie szkoły podstawowej Hucina                    57 757,00    
    utrzymanie szkoły podstawowej Siedlanka                  101 575,00    
    utrzymanie szkoły podstawowej Kosowy                    86 961,00    
    utrzymanie szkoły podstawowej Przyłęk                    90 565,00    
    obsługa szkół                      3 200,00    
    remont elewacji w szkole podstawowej w Trześni                    30 000,00    
    wymiana okien w szkole podstawowek w Przyłęku                    30 000,00    
    wydatki majątkowe:                  100 000,00    

    dokumentacja techniczna na budowę parkingu 
przy szkole podstawowej w Przyłęku                    10 000,00    

    budowa i modernizacja infrastuktury edukacyjnej w 
Gminie Niwiska                    90 000,00    

    z tego:   
    budowa boiska w Hucisku                    15 000,00    

    modernizacja centralnego ogrzewania w budynku 
szkoły w Hucisku                    21 000,00    

    rozbudowa szkoły w Siedlance                    30 000,00    
    dokumentacja techniczna                     24 000,00    
  80110 Gimnazja                1 239 027,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                1 239 027,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne w tym:                 1 051 592,00    
    nagroda wójta                      2 100,00    
    pozostałe wydatki:                  187 435,00    
    w tym:   

    
remont infrastruktury edukacynej-remont sali 
gimnastycznej i wymiana okien w Gimnajum w 
Niwiskach                    30 000,00    

  80113 Dowożenie uczniów do szkół                  273 479,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  273 479,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                    75 477,00    
    pozostałe wydatki                  195 002,00    
    odpis na FŚS                      3 000,00    
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                    12 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    12 000,00    
  80195 Pozostała działalność                    84 132,10    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    84 132,10    
    z tego:   

    odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 
emerytów i rencistów                    30 725,00    

    z tego:   
    szkoła podstawowa Niwiska                      7 034,00    
    szkoła podstawowa Trześń                      3 955,00    
    szkoła podstawowa Hucisko                      6 071,00    
    szkoła podstawowa Hucina                      1 761,00    
    szkoła podstawowa Siedlanka                      4 122,00    
    szkoła podstawowa Kosowy                      1 803,00    
    szkoła podstawowa Przyłęk                      5 248,00    
    gimnazjum Niwiska                         731,00    
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    realizacja projektu "Przedszkole początkiem drogi 
edukacyjnej dziecka"                    53 407,10    

    w tym: wynagrodzenia i pochodne                    49 460,20    
851   Ochrona zdrowia                    67 200,00    

  85153 Zwalczanie narkomanii                      7 200,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                      7 200,00    
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    60 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    60 000,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                      5 000,00    

    realizacja gminnego programu profilaktyki i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi                    55 000,00    

852   Pomoc społeczna                2 860 780,00    

  85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego                2 094 200,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                2 094 200,00    
    z tego:   
    wynagrodzenia i pochodne                    44 700,00    
    pozostałe wydatki                2 049 500,00  

  85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji 
społecznej                      8 880,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                      8 880,00    

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe                  305 400,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                  305 400,00    
  85215 Dodatki mieszkaniowe                    20 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    20 000,00    
  85219 Ośrodki pomocy społecznej                  272 300,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  272 300,00    
    w tym:   
    wynagrodzenia i pochodne                  195 000,00    

    
realizacja projektu p.n. "Aktywizacja społeczno-
zawodowa bezrobotnych w Gminie Niwiska" bez 
wynagrodzeń i pochodnych                    62 300,00    

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze                    30 000,00    

    z tego:   
    wydatki bieżące:                    30 000,00    
    w tym:   
    wynagrodzenia i pochodne                    30 000,00    
  85295 Pozostała działalność                  130 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  130 000,00    
    z tego:   
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    realizacja programu rządowego "Posiłek dla 
potrzebujących"                  130 000,00    

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 228 465,66   

  85395 Pozostała działalność   
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  228 465,66    
    z tego:   

    
realizacja projektu "Zwiększenie zatrudnialności 
Kobiet niepracujacych z terenu Gminy Niwiska 
poprzez aktywizację zawodową" 

                 228 465,66    

    w tym: wynagrodzenia i pochodne                  179 628,00    
854   Edukacyjna opieka wychowawcza                  156 707,63    

  85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                    47 775,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    47 775,00    

    dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego 
punktu przedszkolnego w Trześni                    47 775,00    

  85415 Pomoc materialna dla uczniów                      6 000,00    
    wydatki bieżące:                      6 000,00    
    z tego:   
    stypendia dla uczniów                      6 000,00    
  85495 Pozostała działalność                  102 932,63    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  102 932,63    

    realizacja projektu "Zrównoważony rozwój uczniów 
Gminy Niwiska                  102 932,63    

    w tym: wynagrodzenia i pochodne                    74 175,00    
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  663 373,00    

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  453 373,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    40 275,00    
    z tego:   
    dotacja przedmiotowa                    40 275,00    
    wydatki majątkowe:                  413 098,00    

    rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w 
Trześni do przepustowości 550m3/dobę                  413 098,00    

  90003 Oczyszczanie miast i wsi                    22 000,00    
    z tego:   
     wydatki bieżące:                     22 000,00    
    z tego:   
    wywóz odpadów komunalnych                    12 000,00    
    zakup worków do selektywnej zbiórki                    10 000,00    
  90013 Schroniska dla zwierząt                      3 000,00    
    z tego:   
     wydatki bieżące:                       3 000,00    
  90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg                  180 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  160 000,00    
    z tego:   
    oświetlenie uliczne-energia                  160 000,00    
    wydatki majątkowe:                    20 000,00    
    z tego:   
    budowa oświetlenia ulicznego                     20 000,00    
  90095 Pozostała działalność                      5 000,00    
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    z tego:   
     wydatki bieżące:                       5 000,00    

    nagrody w konkursie "Najbardziej zadbana 
zagroda wiejska na terenie Gminy Niwiska"                       5 000,00    

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  285 000,00    
  92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby                  285 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                  185 000,00    
    z tego:   
    dotacje                  185 000,00    
    z tego:   
    biblioteka                    80 000,00    
    dom kultury                  105 000,00    
    wydatki majątkowe:                  100 000,00    
    modernizacja zabytkowego dworku w Niwiskach                  100 000,00    

925   Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszry i obiekty chronionej przyrody 

                   11 000,00    
  92595 Pozostała działalność                    11 000,00    
    z tego:   
    wydatki majątkowe:                    11 000,00    

    

kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi 
- utwardzenie placu targowego przy zabytkowym 
parku w Niwiskach w ramach realizacji programu 
"Odnowa i Rzowój Wsi"                    11 000,00    

926   Kultura fizyczna i sport                  130 000,00    
  92601 Obiekty sportowe                    59 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    17 000,00    
    z tego:   
    utrzymanie boisk i szatni sportowych                    17 000,00    
    wydatki majątkowe:                    42 000,00    

    
rozbudowa wiejskiej infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w Trześni w ramach realizacji programu 
"Odnowa i Rozwój Wsi"                    42 000,00    

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                    71 000,00    
    z tego:   
    wydatki bieżące:                    71 000,00    
    z tego:   

    sport masowy rozgrywki dotyczące Pucharów 
Wójta"                      9 000,00    

    dotacje                    62 000,00    
    z tego:   

    

działalność w upowszechnianiu różnych dyscyplin 
sportowych, szkolenie młodzieży oraz organizacja 
rozgrywek w piłce nożnej w miejscowościach 
Trześń, Siedlanka, Hucina, Przyłęk 

                   60 000,00    

    
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z nauką 
pływania, organizacja zawodów sportowych w 
miejscowości Niwiska 

                     2 000,00    

  Razem wydatki              16 136 273,39    
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Załącznik Nr 3 do uchwały  

            Nr XXV/155/09 
            Rady Gminy Niwiska 
            dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 
 
 

Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz wydatki związane 
z realizacją tych zadań na 2009 rok 
 
 

 II. Dotacje  

Dział Nazwa Kwota w zł. 
750 Administracja publiczna 64 259,00 

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

64259,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 950,00 

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

950,00 

852 Pomoc społeczna 2 198 280,00 
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

2 094200,00 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
niektóre świadczenia rodzinne 

8 880,00 
 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

95200, 00 

 Razem dotacje 2 263 489,00   

I. W Y D A T K I 

Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł. 
750  Administracja publiczna 64 259,00 

 75011 Urzędy Wojewódzkie 64259,00 
  z tego:  
  wydatki bieżące: 64259,00 
  z tego:  
  wynagrodzenia i pochodne 64259,00 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 950,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa  950,00 

  z tego:  
  wydatki bieżące: 950,00 
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne 600,00 

852  Pomoc społeczna 2 198 280,00 
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85212 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2 094200,00 

  z tego:  
  wydatki bieżące: 2 094200,00 
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne  44 800,00 
 

85213 

dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum 
integracji społecznej 

8 880,00 

  z tego:  
  wydatki bieżące: 8 880,00 

 
85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 95200, 00 

  z tego:  
  wydatki bieżące: 95200, 00 
  Razem wydatki 2 263 489,00   

 
 
 
 
 
                                                         Załącznik Nr 4 do  uchwały 
                                                Nr XXV/155/09 
                                                        Rady Gminy Niwiska 
                                         z dnia 29 stycznia2009 roku 
    

  Przychody i rozchody budżetu Gminy Niwiska na 2009 rok 
    
  Przychody   

§ Treść Kwota w zł. 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 2 542 625,00 zł 

  Razem 2 542 625,00 zł 
    
    
    

  Rozchody    
§ Treść Kwota w zł. 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                      865 148,00 zł 

  Razem                    865 148,00 zł 
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                                                                                     Załącznik Nr 5 do uchwały 
                                                                 Rady Gminy Niwiska 

                          Nr XXV/155/09  
    z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 
 
 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2009 roku. 
 
 

Stan funduszu obrotowego na początek roku0,00 
Przychody559.000,00 zł.                    w tym: 
dotacja przedmiotowa     87.968,00 zł. 
 
 
Razem przychody           559.000,00 zł. 
 
Wydatki           559.000,00 zł. 
 
Razem wydatki           559.000,00 zł. 

Stan funduszu obrotowego na koniec roku         0 
 
 
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego                                                  
Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach. 
 
 
 
 
1. Do 1 m3 wody dla Grupy I - gospodarstwa domowe - w wysokości 0,37 zł.  

przyjmując zużycie 128.900 m3 = 47.693,00 zł. 
 

 
Razem dotacja    47.693,00 zł 

 
1. Do 1 m3 ścieków dla Grupy I – gospodarstwa domowe – w wysokości 0,96 zł. 

 przyjmując ilość odprowadzonych ścieków 41.500m3                          =    39.840,00 zł. 
 
2. Do 1 m3 ścieków dla Grupy II – pozostali odbiorcy – w wysokości 0,16 zł. 
 przyjmując ilość odprowadzonych ścieków 2.720m3                                =         435,00 zł. 
 
  

Razem dotacja                 40 275,00 zł. 
  
 
 
 
 



 17 

 
 
 
                                                                                       Załącznik Nr 6  do uchwały  
                                                                                       Rady Gminy Niwiska  
         Nr XXV/155/09  
         z dnia 29 stycznia 2009 roku  
  

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

2009 rok 
  

Stan środków na B.O. 4 079,00 zł 

Przychody                                               11 000,00 
zł  

Razem środki 15 079,00 zł 

Wydatki                                               13 079,00 
zł  

Stan środków na B.Z. 2 000,00 zł 
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                         Załącznik Nr 7 do uchwały  
                         Rady Gminy Niwiska  
                         Nr XXV/155/09  
                        z dnia 29 stycznia 2009 roku 

      

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH - 2009 r. 
      

Nazwa środka specjalnego Stan środków na B.O. Przychody Razem środki Wydatki Stan środków na B.Z. 
  

Gimnazjum Publiczne Niwiska 5 534,00 zł 3 250,00 zł 8 784,00 zł 7 784,00 zł 1 000,00 zł 

SUMA 5 534,00 zł 3 250,00 zł 8 784,00 zł 7 784,00 zł 1 000,00 zł 
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                                                                                       Załącznik Nr 8  do uchwały  
                                                                                       Rady Gminy Niwiska  
        Nr XXV/155/09  
        z dnia 29 stycznia 2009 roku  
  

Dotacja podmiotowa 

2009 rok 
  

Nazwa podmiotu Kwota w zł. 

Instystucja Kultury                                            185 000,00 
zł 

z tego:   

Biblioteka                                               80 000,00 
zł  

Gminny Ośrodek Kultury 105 000,00 zł 
 
 
 
   Załącznik Nr 9 do uchwały  
   Rady Gminy Niwiska 
   Nr XXV/155/09 
   z dnia 29 stycznia 2009 roku 
     
     
     

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. 

     
     

Dział Rozdział Podmiot otrzymujący 
pomoc finansową Nazwa zadania Kwota w zł. 

600 60014 Powiat Kolbuszowski Modernizacja dróg 
powiatowych        350 000,00 zł  

600 60014 Powiat Kolbuszowski 

 Realizacja projektu pn. 
"Poprawa powiązań 
komunikacyjnych i 
systemu komunikacji 
publicznej w województwie 
poprzez modernizację dróg 
powiatowych na trasie 
Rzeszów-Przedbórz-
Niwiska-Mielec"  

      486 000,00 zł  

    Suma         836 000,00 zł  
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                                                                                           Załącznik Nr 10 do uchwały  
                                                                                         Rady Gminy Niwiska 

                                                                                         Nr XXV/155/09 
                                                                                         z dnia 29 stycznia 2009 roku 

    
    
    

Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 r. 

    
    

Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w zł. 

926 92605 

Działaność w upowszechnianiu różnych 
dyscyplin sportowych, szkolenie 
młodzieży oraz organizacja rozgrywek w 
piłce nożenj w miejscowościach Trześń, 
Siedlanka, Hucina i Przyłęk 

              60 000,00 
zł  

926 92605 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z 
nauką pływania, organizacja zawodów 
sportowych w miejscowości Niwiska 

                2 000,00 
zł  

    Razem 
           62 000,00 
zł  

 
 
   Załącznik Nr 11 do uchwały  
   Rady Gminy Niwiska 
   Nr XXV/155/09. 
   z dnia 29 stycznia 2009 roku 
     
     
     

Dotacje podmiotowe na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty na 
2009 rok 

     
     

Dział Rozdział Podmiot otrzymujący 
pomoc finansową Kwota w zł. 

854 85407 Niepubliczny punkt 
przedszkolny w Trześni                                      47 775,00 zł  

    Suma                                      47 775,00 zł  
     
 
 
 
 

Załącznik Nr 12do uchwały  
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            Nr XXV/155/09 
            Rady Gminy Niwiska 
            dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 
 

Dotacje rozwojowe i środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz wydatki 
związane z realizacją tych zadań na 2009 rok 

 
 

 II. Dotacje  

Dział Nazwa Kwota w zł. 
801 Oświata i wychowanie 53 407,10 

 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej na realizacje projektu „Przedszkole początkiem drogi 
edukacyjnej dziecka” 

53 407,10 

852 Pomoc społeczna 107 400,00 
 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 

Rolnej na realizacje projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa 
bezrobotnych w Gminie Niwiska” 

107 400,00 

853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej 228 465,66 
 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej na realizacje projektu „Zwiększenie zatrudnialności Kobiet 
niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację 
zawodową” 

228 465,66 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 932,63 
 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej na realizacje projektu „Zrównoważony rozwój uczniów Gminy 
Niwiska” 

102 932,63 

 Razem dotacje 492 205,39 
 

I. W Y D A T K I 
Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł. 

801  Oświata i wychowanie 53 407,10 
 80195 Pozostała działalność 53 407,10 
  z tego:  
  wydatki bieżące: 53 407,10 
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 49 460,20 
  realizacja projektu „Przedszkole początkiem drogi 

edukacyjnej dziecka” 53 407,10 

852  Pomoc społeczna 107 400,00 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  107 400,00 
  z tego:  
  wydatki bieżące:  107 400,00 
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 45 100,00 
  realizacja projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa 

bezrobotnych w Gminie Niwiska” 107 400,00 

853  Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej 228 465,66 
 85395 Pozostała działalność 228 465,66 
  z tego:  
  wydatki bieżące: 228 465,66 
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 179 628,00 
  realizacja projektu „Zwiększenie zatrudnialności Kobiet 

niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację 
zawodową” 

228 465,66 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 102 932,63 
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 85495 Pozostała działalność 102 932,63 
  z tego:  
  wydatki bieżące: 102 932,63 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 74 175,00 
  realizacja projektu „Zrównoważony rozwój uczniów Gminy 

Niwiska” 102 932,63 

  Razem wydatki 492 205,39 
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Prognoza spłat rat pożyczek i kredytów 

 oraz prognoza długu na koniec 2009 roku i lata następne 
        

Lp. Treśc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Zadłużenie na początek 
roku 

   1 985 173,00 
zł     3 662 650,00 zł      2 645 545,00 zł    1 932 640,00 zł    1 219 735,00 zł       508 525,00 zł  

2. Planowane dochody  14 458 796,39 
zł   14 607 971,00 zł     15 044 603,00 

zł  
 15 494 906,00 

zł  
 15 958 718,00 
zł  

 16 436 444,00 
zł 

3. Planowane wydatki  16 136 273,39 
zł   13 590 866,00 zł     14 331 698,00 

zł  
 14 782 001,00 

zł  
 15 247 508,00 
zł  

 15 927 919,00 
zł 

3a. w tym:obsługa długu      270 000,00 zł        190 800,00 zł         130 800,00 zł         86 350,00 zł         39 900,00 zł         16 600,00 zł 
4. Nadwyżka/Deficyt   1 677 477,00 zł     1 017 105,00 zł         712 905,00 zł       712 905,00 zł       711 210,00 zł       508 525,00 zł  

5. 
Planowane do 
zaciągnięcia 
zobowiązania 

   2 542 625,00 
zł                     -   zł                      -   zł                    -   zł                    -   zł                    -   zł 

6. Spłaty zobowiązań    1 135 148,00 
zł     1 207 905,00 zł         843 705,00 zł       799 255,00 zł       751 110,00 zł       525 125,00 zł 

  z tego:             
6a raty  kredytów i pożyczek      865 148,00 zł     1 017 105,00 zł         712 905,00 zł       712 905,00 zł       711 210,00 zł       508 525,00 zł  
6b odsetki      270 000,00 zł        190 800,00 zł         130 800,00 zł         86 350,00 zł         39 900,00 zł         16 600,00 zł 
7. art.169 ust. 1 uofp (%) 7,85 8,27 5,60                 5,15                    4,70                    3,19    

8.  Zadłużenie na koniec 
roku 

   3 662 650,00 
zł     2 645 545,00 zł      1 932 640,00 zł    1 219 735,00 zł       508 525,00 zł                    -   zł 

9. art.170 ust. 1 uofp z 
wyłączeniem 8a (%) 25,33 18,11 12,84                 7,87                    3,18                      -   zł 

        
        

 Planowana do zaciągnięcia pożyczka(kredyt) w 2009 roku w wysokości 2.542.625,00 zł., spłacana będzie przez 5 lat + 1 rok karencji.  
 Początek spłaty w 2010 roku  2.542.625,00 zł.:5= 508.525,00 zł. rocznie.  
 


