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Uchwała Nr IV/19/07 
Rady Gminy Niwiska 

z dnia 30 stycznia 2007 roku 
 

 
w sprawie bud�etu Gminy Niwiska na 2007 rok. 
 
 Działaj�c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 

ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 roku z pó�niejszymi 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 
pó�niejszymi zmianami) 

 
Rada Gminy Niwiska uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala si� dochody bud�etu Gminy na 2007 rok w wysoko�ci 11.412.998,00 zł., zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 
a) dotacje zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i innych zleconych 

Gminie ustawami zgodnie z zał�cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysoko�ci  
2.516.182,00 zł. 

2. Ustala si� wydatki bud�etu Gminy na 2007 rok w wysoko�ci 11.112.598,00 zł. zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 
wydatki zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i innych zleconych 
Gminie ustawami zgodnie z zał�cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysoko�ci w 
wysoko�ci 2.516.182,00 zł. 

3. Ustala si� nadwy�k� bud�etu gminy w wysoko�ci 300.400,00 zł. 
4. Planowana nadwy�ka bud�etu gminy w kwocie 300.400,00 zł. zostanie przeznaczona na  
spłat� rat kredytów i po�yczek zaci�gni�tych w latach ubiegłych. 

5. Ustala si� przychody bud�etu gminy w kwocie 587.000,00 zł. i rozchody bud�etu gminy w 
kwocie 887.400,00 zł. zgodnie z zał�cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
6. Ustala si� przychody bud�etu gminy w kwocie 587.000,00 zł. z tytułu kredytu bankowego 
na spłat� wcze�niej zaci�gni�tych po�yczek i kredytów. 
7. Ustala si� rozchody bud�etu gminy z tytułu spłaty rat po�yczek i kredytów zaci�gni�tych w 
latach ubiegłych w kwocie 887.400,00 zł. 

 
§ 2  

 
Tworzy si� rezerw� ogóln� w wysoko�ci 49.500,00 zł., z tego: 
a) ogólne rezerwa bud�etowa – 49.500,00 zł. 
 

§ 3 
 

Ustala si� wydatki zwi�zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2007 rok w 
wysoko�ci 150 000,00 zł. zgodnie z zał�cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
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§ 4 
 
1. Ustala si� plan przychodów zakładu bud�etowego w wysoko�ci 477.000,00 zł.                    

i wydatków w wysoko�ci 477.000,00 zł. zgodnie z zał�cznikiem Nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala si� plan przychodów funduszy celowych w wysoko�ci 20.000,00 zł. i wydatków   
w wysoko�ci 20.000,00 zł. zgodnie z zał�cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala si� plan przychodów dochodów własnych w wysoko�ci 1.300,00 zł. i wydatków 
dochodów własnych w wysoko�ci 1.300,00 zł. jednostek bud�etowych zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5 

 
Ustala si� dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych na 
kwot� 56.700,00 zł. i wydatki na realizacj� zada� wynikaj�cych z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysoko�ci 50.000,00 zł. oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysoko�ci 6.700,00 zł. 
 

§ 6 
 

1. Ustala si� dotacj� przedmiotow� dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach w 
wysoko�ci 88.200,00 zł., z tego: 
a) na pokrycie ró�nicy cen wody dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych w 

wysoko�ci 59.040,00 zł., 
b) na pokrycie ró�nicy cen �cieków dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych w 

wysoko�ci 29.160,00 zł., 
2. Wysoko�ci dotacji przedmiotowych w rozbiciu na odbiorców poszczególnych grup 

taryfowych okre�la zał�cznik Nr 6. 
 

§ 7 
 

1. Ustala si� dotacj� podmiotow� dla instytucji kultury w wysoko�ci 173 960,00zł., z tego: 
- Biblioteka                                           76.360,00 zł.    
- Gminny O�rodek Kultury                   97.600,00 zł. 
2. Wysoko�� dotacji okre�la zał�cznik Nr 9 . 
   

§ 8 
 
1. Ustala si� w dziale 600 „Transport i ł�czno��” rozdział 60014 „Drogi publiczne 
powiatowe” wydatki w wysoko�ci 250.000,00 zł. dla Powiatu Kolbuszowskiego na 
modernizacj� dróg powiatowych z terenu Gminy Niwiska. 
 

 
§ 9 

 
1. Ustala si� dotacje z bud�etu gminy na sfinansowanie zada� zlecanych podmiotom nie 

nale��cym do sektora finansów publicznych i nie działaj�cych w celu osi�gni�cia zysku 
na zadania:  
a) „Działalno�� w upowszechnianiu ró�nych dyscyplin sportowych, szkolenie młodzie�y 
oraz organizacja rozgrywek w piłce no�nej w miejscowo�ciach Trze��, Siedlanka, Hucina 
i Przył�k w wysoko�ci 53.500,00 zł.”. 



 3 

b) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzie�y, organizacja zawodów sportowych w 
miejscowo�ci Niwiska w kwocie 2.000,00 zł.” 

 
§ 10 

 
1. Ustala si� roczne limity dla: 

a) zobowi�za� z tytułu po�yczek i kredytów zaci�ganych na sfinansowanie 
przej�ciowego deficytu bud�etu gminy do kwoty 500 000,00 zł., 

b) zobowi�za� z tytułu spłaty wcze�niej zaci�gni�tych po�yczek i kredytów do kwoty 
887.400,00 zł. 

 
§ 11 

 
1. Upowa�nia si� Wójta Gminy do: 

a) zaci�gania zobowi�za� z tytułu umów których realizacja w roku nast�pnym jest 
niezb�dna dla zapewnienia ci�gło�ci działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 
roku na ł�czn� kwot� 300.000,00 zł., 

b) zaci�gania po�yczek i kredytów na pokrycie wyst�puj�cego w trakcie roku deficytu 
bud�etowego do maksymalnej wysoko�ci 500 000,00 zł., 

c) dokonywania zmian w planie wydatków bud�etu pomi�dzy rozdziałami w ramach 
działów i paragrafami w ramach rozdziałów, 

2. Upowa�nia si� Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach do dokonywania 
zmian w planie finansowym zakładu innych ni� okre�lone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, �e nie spowoduj� one 
zmniejszenia wpłat do bud�etu ani zwi�kszenia wysoko�ci dotacji z bud�etu.  
 

§ 12 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
 

§ 13 
 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza si� Komisjom: Rewizyjnej oraz Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług. 

 
§ 14 

 
Uchwała niniejsza wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                                                                                  Zał�cznik Nr 1 do uchwały 

                         Nr IV/19/07 
                                                                                 Rady Gminy Niwiska  
                                                                                 z dnia 30 stycznia 2007 roku 
     

D O C H O D Y  
 w dostosowaniu do klasyfikacji bud�etowej  

     

Dział Tre�� Kwota  
010 Rolnictwo i łowiectwo         10 000,00     
  z tego:    
  darowizny ludno�ci na budow� kanalizacji w Trze�ni         10 000,00     

600 Transport i ł�czno��       330 384,00     
  z tego:    
  dotacja bud�etu pa�stwa         55 064,00     
  �rodki ZPORR       275 320,00     

700 Gospodarka mieszkaniowa       164 000,00     
  z tego:    
  czynsze za najem lokali        130 000,00     
  wieczyste u�ytkowanie           4 000,00     
  sprzedaz mienia komunalnego         30 000,00     

750 Administracja publiczna         64 597,00     
  z tego:    

  
dotacja celowa z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� 
bie��cych z zakresu administracji oraz innych zada� 
zleconych gminie 

        61 597,00    
 

  opłata eksploatacyjna           3 000,00     

751 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s�downictwa              885,00    

 
  z tego:    
  dotacja celowa na aktualizacj� rejestru wyborców              885,00     

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej 
oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 

    1 543 636,00    
 

  z tego:    
  wpływy z karty podatkowej         10 000,00     
  podatek rolny         90 000,00     
  podatek le�ny         63 000,00     
  podatek od nieruchomo�ci       575 000,00     
  podatek od �rodków transportowych         25 000,00     
  podatek od czynno�ci cywilnoprawnych         15 000,00     
  podatek od posiadania psów              900,00     
  opłata targowa           5 000,00     
  podatek od spadków i darowizn           2 000,00     
  opłata skarbowa         10 000,00     
  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda� alkoholu         56 700,00     
  podatek dochodowy od osób fizycznych       689 036,00     
  podatek dochodowy od osób prawnych           2 000,00     

758 Ró�ne rozliczenia     6 611 496,00     
  z tego:    
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  cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej      3 467 565,00     
  cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej     2 848 356,00     
  cz��� równowa��ca subwencji ogólnej       285 575,00     
  odsetki od �rodków na rachunkach bankowych         10 000,00     

852 Pomoc społeczna     2 688 000,00     
  z tego:    

  
dotacja na zadania zlecone na �wiadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

    2 345 300,00    
 

  

dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre 
�wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre �wiadczenia 
rodzinne 

          9 100,00    

 

  dotacja na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe         99 300,00    

 

  dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne       133 700,00    

 

  dotacja na zadania własne na utrzymanie o�rodka pomocy 
społecznej         74 700,00    

 
  dotacja na realizacj� programu "Posiłek dla potrzebuj�cych"         24 400,00     
  odpłatno�� za usługi opieku�cze           1 500,00     

  Razem dochody   11 412 998,00    
 

     
 
 
 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                                                            Zał�cznik Nr 2 do uchwały         
                                                           Rady Gminy Niwiska 
                                                                     Nr IV/19/07 
                                                            z dnia 30 stycznia 2007 roku 
    
   

W Y D A T K I 
w dostosowaniu do klasyfikacji bud�etowej 

    

Dział Rozdział Nazwa  Kwota w  zł.  

010   Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 
  01010 Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 30 000,00 

    opracowanie  studium wykonalno�ci do budowy kanalizacji dla wsi 
Hucina i Przył�k 30 000,00 

    wydatki maj�tkowe: 20 000,00 
    z tego:  
    budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hucina 20 000,00 
  01030 Izby rolnicze 2 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 2 000,00 
    z tego:  
    składka na Izby Rolnicze 2 000,00 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� elektryczn�, gaz i wod� 
59 040,00 

  40002 Dostarczanie wody 59 040,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 59 040,00 
    z tego:  
    dotacja przedmiotowa 59 040,00 

600   Transport i ł�czno�� 943 040,00 
  60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 
    z tego:  
    wydatki maj�tkowe: 250 000,00 
    z tego:  

    pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowakiego na modernizacj� dróg 
gminny z terenu Gminy Niwiska 250 000,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 693 040,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 173 040,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne  55 640,00 
    pozostałe wydatki: 117 400,00 
    z tego:  
    od�nie�anie i piaskowanie dróg 15 000,00 
    remonty dróg gminnych 90 000,00 
    konserwacje rowów i melioracje  10 000,00 
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    odpis na F�S 2 400,00 
    wydatki maj�tkowe: 520 000,00 
    z tego:  

    
przebudowa(modernizacja) drogi gminnej Niwiska-Grobla (Folus)  187 000,00 

    
przebudowa(modernizacja) drogi gminnej Kosowy-Góra-Trz�sówka 150 000,00 

    modernizacja drogi gminnej Hucina-Przył�k w ramach wieloletnich 
programów 150 000,00 

    modernizacja drogi Hucisko-Pustki-Leszcze 20 000,00 
    zakup przystanków 8 000,00 

    opracowanie dokumentyacji i kosztorysów inwestorskich na drogi 
gminne 5 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 181 500,00 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 181 500,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 181 500,00 
    w tym:  
    wynagrodzenia i pochodne( nadzór kotłowni) 2 800,00 

    wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzeda�y i 
regulacja stanu prawnego dróg gminnych 

23 000,00 
    bie��ce utrzymanie budynków mienia komunalnego 155 700,00 

710   Działalno�� usługowa 15 000,00 
    z tego:  
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie�ace: 15 000,00 
    z tego:  

    opłata za przygotowanie projektów do decyzji o warunkach zabudowy  
15 000,00 

750   Administracja publiczna 1 446 197,00 
  75011 Urz�dy wojewódzkie 61 597,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 61 597,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 61 597,00 
  75022 Rady gmin 50 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 50 000,00 
  75023 Urz�dy gmin 1 324 600,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 1 034 600,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 809 600,00 
    odpis na zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych 25 000,00 
    pozostałe wydatki 200 000,00 
    wydatki maj�tkowe 290 000,00 
    modernizacja budynku urz�du gminy 250 000,00 
    zakupy inwestycyjne 40 000,00 
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 10 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 10 000,00 
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751   Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s�downictwa 

885,00 

  75101 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli i ochrony 
prawa 885,00 

    z tego:  
    wydatki bie��ce: 885,00 
    w tym:  
    wynagrodzenia i pochodne 500,00 

754   Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 
110 000,00 

  75412 Ochotnicze stra�e po�arne 110 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 110 000,00 
    z tego:  
    remonty remiz stra�ackich 30 000,00 
    w tym: remont sanitariatów w remizie w Hucisku 10 000,00 

    

zakupy paliwa, umundurowaniai sprzetu, ubezpieczenia stra�aków i 
samochodów, umowy-zlecenia kierowców-konserwatorów, bie��ce 
remonty sprz�tu stra�ackiego,nagrody dla uczestników Gminnych 
zawodów stra�ackich 

80 000,00 

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 

18 372,00 

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale�no�ci bud�etowych 18 372,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 18 372,00 
    z tego:  
    prowizja za inkaso sołtysów 12 000,00 
    wydatki zwi�zane z poborem podatków 6 372,00 

757   Obsługa długu publicznego 58 000,00 

  75702 Obsługa papierów warto�ciowych, kredytów i pozyczek jednostek 
samorzadu terytorialnego 58 000,00 

    z tego:  
    wydatki bie��ce: 58 000,00 
    z tego:  
    odsetki od po�yczek 58 000,00 

758   Ró�ne rozliczenia 49 500,00 
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 49 500,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 49 500,00 
    z tego:  
    ogólna rezerwa bud�etowa 49 500,00 

801   O�wiata i wychowanie 4 706 844,00 
  80101 Szkoły podstawowe 3 399 028,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 3 399 028,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 2 628 463,00 
    z tego:  
    szkoła podstawowa Niwiska 495 695,00 
    szkoła podstawowa Trze�� 324 759,00 
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    szkoła podstawowa Hucisko 437 256,00 
    szkoła podstawowa Hucina 186 292,00 
    szkoła podstawowa Siedlanka 452 636,00 
    szkoła podstawowa Kosowy 264 449,00 
    szkoła podstawowa Przył�k 326 148,00 
    obsługa szkół 135 410,00 
    nagrody wójta 5 818,00 
    pozostałe wydatki: 770 565,00 
    z tego:  
    utrzymanie szkoły podstawowej Niwiska 140 428,00 
    utrzymanie szkoły podstawowej Trze�� 80 199,00 
    utrzymanie szkoły podstawowej  Hucisko 106 265,00 
    utrzymanie szkoły podstawowej Hucina 46 614,00 
    utrzymanie szkoły podstawowej Siedlanka 80 021,00 
    utrzymanie szkoły podstawowej Kosowy 64 774,00 
    utrzymanie szkoły podstawowej Przył�k 76 664,00 
    obsługa szkół 2 600,00 
    wymiana okien w szkole podstawowe w Hucinie 13 000,00 
    remont dachu w szkole podstawowej w Kosowach 160 000,00 
  80110 Gimnazja 1 044 247,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 1 044 247,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 907 035,00 
    pozostałe wydatki: 137 212,00 
  80113 Dowo�enie uczniów do szkół 230 163,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 230 163,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 60 163,00 
    pozostałe wydatki 170 000,00 
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 10 000,00 
    z tego:  
    szkoła podstawowa Niwiska 2 000,00 
    szkoła podstawowa Trze�� 1 000,00 
    szkoła podstawowa Hucisko 1 000,00 
    szkoła podstawowa Hucina 1 000,00 
    szkoła podstawowa Siedlanka 1 000,00 
    szkoła podstawowa Kosowy 1 000,00 
    szkoła podstawowa Przył�k 1 000,00 
    gimnazjum publiczne w Niwiskach 2 000,00 
  80195 Pozostała działalno�� 23 406,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 23 406,00 
    z tego:  

    odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 
23 406,00 

    z tego:  
    szkoła podstawowa Niwiska 4 400,00 
    szkoła podstawowa Trze�� 3 429,00 
    szkoła podstawowa Hucisko 3 941,00 
    szkoła podstawowa Hucina 1 854,00 
    szkoła podstawowa Siedlanka 2 545,00 
    szkoła podstawowa Kosowy 1 577,00 
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    szkoła podstawowa Przył�k 4 979,00 
    gimnazjum Niwiska 681,00 

851   Ochrona zdrowia 56 700,00 
  85153 Zwalczanie narkomanii 6 700,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 6 700,00 
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 50 000,00 
    z tego:  

    realizacja gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 50 000,00 

852   Pomoc społeczna 2 926 600,00 

  85212 �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 345 300,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 2 345 300,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 34 600,00 
    pozostałe wydatki 2 310 700,00 

  85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj�ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre �wiadczenia 
rodzinne 9 100,00 

    z tego:  
    wydatki bie��ce: 9 100,00 

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 313 000,00 

    z tego:  
    wydatki bie��ce: 313 000,00 
  85215 Dodatki mieszkaniowe 32 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 32 000,00 
  85219 O�rodki pomocy społecznej 139 600,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 139 600,00 
    z tego:  
    wynagrodzenia i pochodne 118 837,00 
    pozostałe wydatki: 20 763,00 

  85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze 28 200,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 28 200,00 
    w tym:  
    wynagrodzenia i pochodne 28 200,00 
  85295 Pozostała działalno�� 59 400,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 59 400,00 
    z tego:  

    realizacja programu rz�dowego "Posiłek dla potrzebuj�cych" 59 400,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 243 960,00 
  90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 79 160,00 
    z tego:  
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    wydatki bie��ce: 29 160,00 
    z tego:  
    dotacja przedmiotowa 29 160,00 
    wydatki maj�tkowe: 50 000,00 

    opracowanie dokumentacji na rozbudow� oczyszczalni �cieków 50 000,00 
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 000,00 
    z tego:  
     wydatki bie��ce:  24 000,00 
    z tego:  
    wywóz odpadów komunalnych 12 000,00 
    zakup worków do selektywnej zbiórki 12 000,00 
  90013 Schroniska dla zwierz�t 3 000,00 
    z tego:  
     wydatki bie��ce:  3 000,00 
  90015 O�wietlenie ulic,placów i dróg 137 800,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 127 800,00 
    z tego:  
    o�wietlenie uliczne-energia 127 800,00 
    wydatki maj�tkowe: 10 000,00 
    z tego:  
    budowa o�wietlenia ulicznego w Kosowach 10 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 960,00 
  92109 Domy i o�rodki kultury,�wietlice i kluby 173 960,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 173 960,00 
    z tego:  
    dotacje 173 960,00 
    z tego:  
    biblioteka 76 360,00 
    dom kultury 97 600,00 

926   Kultura fizyczna i sport 71 000,00 
  92601 Obiekty sportowe 10 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 10 000,00 
    z tego:  
    utrzymanie boisk i szatni sportowych 10 000,00 
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 61 000,00 
    z tego:  
    wydatki bie��ce: 61 000,00 
    z tego:  
    sport masowy rozgrywki dotycz�ce Pucharów Wójta" 5 000,00 
    dotacje 56 000,00 
    z tego:  

    
działalno�� w upowszechnianiu ró�nych dyscyplin sportowych, 
szkolenie młodzie�y oraz organizacja rozgrywek w piłce no�nej w 
miejscowo�ciach Trze��, Siedlanka, Hucina, Przył�k 

54 000,00 

    szkolenie sportowe dzieci i młodzie�y, organizacja zawodów 
sportowych w miejscowo�ci Niwiska 2 000,00 

  Razem wydatki 
11 112 
598,00 

      Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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Zał�cznik Nr 3 do uchwały  
            Nr IV/19/07 
            Rady Gminy Niwiska 

dnia 30 stycznia 2007 roku 
 
 
 
 

Dotacje na finansowanie zada� zleconych oraz wydatki zwi�zane 
z realizacj� tych zada� na 2007 rok 
 
 

 II. Dotacje  

Dział Nazwa Kwota w zł. 
750 Administracja publiczna 61 597.00 

 dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� 
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� 
zleconych gminie ustawami 

61 597.00 

751 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s�downictwa 885.00 

 dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� 
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� 
zleconych gminie ustawami 

885.00 

852 Pomoc społeczna 2 453 700.00 
 dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� 

bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� 
zleconych gminie ustawami 

2 345 300.00 

 dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� 
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� 
zleconych gminie ustawami 

9 100.00 

 dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� 
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� 
zleconych gminie ustawami 

99 300.00 

 Razem dotacje 2 516 182.00   

I. W Y D A T K I 

Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł. 
750  Administracja publiczna 61 597.00 

 75011 Urz�dy Wojewódzkie 61 597.00 
  z tego:  
  wydatki bie��ce: 61 597.00 
  z tego:  
  wynagrodzenia i pochodne 61 597.00 

751  Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s�downictwa 

885.00 

 75101 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli i 
ochrony prawa  

885.00 

  z tego:  
  wydatki bie��ce: 885.00 
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne  



 13 

852  Pomoc społeczna 2 453 700.00 
 85212 �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
z tego: 

2 345 300.00   

  wydatki bie��ce: 2 345 300.00   
  w tym:  
  wynagrodzenia i pochodne  34 600.00   
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre �wiadczenia rodzinne 

9 100.00   

  z tego:  
  wydatki bie��ce: 9 100.00   

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

99 300.00   

  z tego:  
  wydatki bie��ce: 99 300.00   
  Razem wydatki 2 516 182.00   

 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                                                         Zał�cznik Nr 4 do  uchwały 
                                                Nr IV/19/07 
                                                        Rady Gminy Niwiska 
                                         z dnia 30 stycznia 2007 roku 
    

 Przychody i rozchody bud�etu Gminy Niwiska na 2007 rok 

    
  Przychody   

§   Tre�� Kwota w zł. 

952 
Przychody z zaci�gni�tych po�yczek i kredytów na rynku 
krajowym                     587 000,00 zł  

  Razem                    587 000,00 zł  
    
    
    
   

  Rozchody    
§ Tre�� Kwota w zł. 

992 Spłaty otrzymanych krajowych po�yczek i kredytów                      887 400,00 zł  

  Razem                    887 400,00 zł  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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Zał�cznik Nr 5 do uchwały 
 Rady Gminy Niwiska 
 Nr IV/19/07 
 z dnia 30 stycznia 2007 roku 
 

 
 
 
 

Wydatki zwi�zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2007 rok. 
 
 
 
 

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysoko�� wydatków 

600 60016 Poprawa infrastruktury drogowej w 
gminie: 
- modernizacja drogi gminnej Hucina-
Przył�k 

150.000,00 zł. 
 
 

150.000,00 zł. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                                                                                     Zał�cznik Nr 6 do uchwały 

                                                                 Rady Gminy Niwiska 
                            Nr IV/19/07  

    z dnia 30 stycznia 2007 roku 
 
 
 
 

Przychody i wydatki zakładu bud�etowego w 2007 roku. 
 
 

Stan funduszu obrotowego na pocz�tek roku           0 
Przychody        477.000,00 zł.                    
w tym: 
dotacja przedmiotowa        88.200,00 zł. 
 
 
Razem przychody              477.000,00 zł.                     
 
Wydatki                477.000,00 zł.                     
 
Razem wydatki               477.000,00 zł.                     

Stan funduszu obrotowego na koniec roku          0 
 
 
Dotacje przedmiotowe dla zakładu bud�etowego                                                  
Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach. 
 
 
 
 
1. Do 1 m3 wody dla Grupy I - gospodarstwa domowe - w wysoko�ci 0,48 zł.  

przyjmuj�c zu�ycie 123.000 m3       = 59.040,00 zł. 
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Razem dotacja            59.040,00 zł 
 
1. Do 1 m3 �cieków dla Grupy I – gospodarstwa domowe – w wysoko�ci 0,81 zł. 

 przyjmuj�c ilo�� odprowadzonych �cieków 36.000m3                          =   29.160,00 zł. 
 
  

 Razem dotacja                       29.160,00 zł. 
  
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                                                                                       Zał�cznik Nr 7  do uchwały  
                                                                                       Rady Gminy Niwiska  
         Nr IV/19/07  
         z dnia 30 stycznia 2007 roku  
  
  
  
  

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska 

2007 rok 
  

Stan �rodków na B.O. 0,00 zł 

Przychody                                               20 000,00 
zł  

Razem �rodki                                              20 000,00 
zł  

Wydatki                                               20 000,00 
zł  

Stan �rodków na B.Z. 0,00 zł 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                         Zał�cznik Nr 8 do uchwały  
                         Rady Gminy Niwiska  
                         Nr IV/19/07  
                        z dnia 30 stycznia 2007 roku 

      

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH - 2007 r. 

      

Nazwa �rodka specjalnego Stan �rodków na B.O. Przychody Razem �rodki Wydatki Stan �rodków na B.Z. 

  

Gimnazjum Publiczne Niwiska 0,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł 

SUMA 0,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                    (-) mgr in�. Wacław Pogoda 
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                                                                                       Zał�cznik Nr 9  do uchwały  
                                                                                       Rady Gminy Niwiska  
        Nr IV/19/07  
       z dnia 30 stycznia 2007 roku  
  
  

Dotacja podmiotowa 

2007 rok 
  

Nazwa podmiotu Kwota w zł. 

Instystucja Kultury                                            173 960,00 
zł 

z tego:   

Biblioteka                                               76 360,00 
zł  

Gminny O�rodek Kultury 97 600,00 zł 

  
 
 
 
 
 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
                                                                                                  (-) mgr in�. Wacław Pogoda 


