UCHWAŁA NR XXVI/205/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wiązownica w następujący sposób:
1) w zakresie realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez
poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” zmniejsza się
zakres rzeczowy przedsięwzięcia o budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej (zmniejszenie
długości ścieżki o 536,25 m);
2) w zakresie realizacji projektu pn. „ PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” przenosi się na
rok 2013 r. część prac planowanych i niewykonanych w roku 2012.
2. W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na jego realizację o kwotę 178.138,10 zł;
2) zmniejsza się w roku 2013 wydatki o kwotę 178.138,10 zł;
3) zmniejsza się limit zobowiązań związanych z jego realizacją o kwotę 178.138,10 zł.
3. W wyniku zmiany zakresu przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zwiększa się w roku 2013
wydatki na jego realizację o kwotę 34.353,00 zł.
§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica określający wieloletnią prognozę finansową
Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica określający przedsięwzięcia, o których mowa
w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Skreśla się § 3 uchwały Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica o treści:
„Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4pkt 1ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.951.712,34 zł, w tym:
- w 2013 r. do kwoty 3.951.712,34 zł..”.
§ 5.
§ 4. uchwały Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
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b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony, do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł, w tym związanych z utrzymaniem
efektów projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej do 2018 r. do kwoty 300.000,00
zł..”.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*+,'-./01.234(5674-.1348.9:41/;879/<-(;;='>$+?@A&%B
!"#$%&'2

udziaem
tym:

udziaem

oĪyczek oraz

Zaącznik Nr 1 do uchway w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

33 056 833,78
27 422 510,06

30 213 702,11
28 053 300,00

29 688 400,00
28 754 700,00

30 414 700,00
29 473 600,00

31 159 200,00
30 210 500,00

31 891 800,00
30 935 600,00

32 641 900,00
31 678 100,00

33 410 000,00
32 438 400,00

34 196 600,00
33 217 000,00

35 002 100,00
34 014 300,00

103 288,15
75 460,00
5 634 323,72

2 160 402,11

933 700,00

941 100,00

948 700,00

956 200,00

963 800,00

971 600,00

979 600,00

987 800,00

1 130 000,00

926 500,00

933 700,00

941 100,00

948 700,00

956 200,00

963 800,00

971 600,00

979 600,00

987 800,00

4 504 323,72

1 233 902,11

34 645 100,00

3 891 458,11

1 019 220,07

33 854 833,78

28 019 202,11

28 108 900,00

29 254 700,00

29 999 200,00

30 742 800,00

31 831 900,00

32 838 000,00

33 628 600,00

26 391 439,95

26 807 200,00

27 364 700,00

27 968 600,00

28 589 400,00

29 169 100,00

29 805 100,00

30 487 800,00

31 177 600,00

31 895 000,00

25 891 439,95

26 297 200,00

26 954 700,00

27 628 600,00

28 319 400,00

28 999 100,00

29 695 100,00

30 407 800,00

31 137 600,00

31 885 000,00

10 000,00

niu z limitów

nego

ch mowa w art.

kt 2 ustawy

mowa w art. 5

2 ustawy

185 520,95
157 692,80
500 000,00

510 000,00

410 000,00

340 000,00

270 000,00

170 000,00

110 000,00

80 000,00

40 000,00

490 000,00

510 000,00

410 000,00

340 000,00

270 000,00

170 000,00

110 000,00

80 000,00

40 000,00

10 000,00

7 463 393,83

1 212 002,11

744 200,00

1 286 100,00

1 409 800,00

1 573 700,00

2 026 800,00

2 350 200,00

2 451 000,00

2 750 100,00

5 802 262,61
3 676 926,95
-798 000,00

2 194 500,00

1 579 500,00

1 160 000,00

1 160 000,00

1 149 000,00

810 000,00

572 000,00

568 000,00

357 000,00

1 031 070,11

1 246 100,00

1 390 000,00

1 505 000,00

1 621 100,00

1 766 500,00

1 873 000,00

1 950 600,00

2 039 400,00

2 119 300,00

-1 829 070,11

948 400,00

189 500,00

-345 000,00

-461 100,00

-617 500,00

-1 063 000,00

-1 378 600,00

-1 471 400,00

-1 762 300,00

3 252 000,00
3 252 000,00

2 194 500,00
2 194 500,00

1 579 500,00
1 579 500,00

1 160 000,00
1 160 000,00

1 160 000,00
1 160 000,00

1 149 000,00
1 149 000,00

810 000,00
810 000,00

572 000,00
572 000,00

568 000,00
568 000,00

357 000,00
357 000,00

9 550 000,00

7 355 500,00

5 776 000,00

4 616 000,00

3 456 000,00

2 307 000,00

1 497 000,00

925 000,00

357 000,00

4 050 000,00

cie roku

ngaĪowane w

ch
. 169 ust. 3

4 050 000,00
798 000,00

, umowy
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Zaącznik Nr 1 do uchway w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica
2013

yączeĔ)
zglĊdnieniu
max 15% z art.
max 15% z art.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

28,89%

24,34%

19,46%

15,18%

11,09%

7,23%

4,59%

2,77%

1,04%

28,89%

24,34%

19,46%

15,18%

11,09%

7,23%

4,59%

2,77%

1,04%

11,32%

8,95%

6,70%

4,93%

4,59%

4,14%

2,82%

1,95%

1,78%

1,05%

11,32%

8,95%

6,70%

4,93%

4,59%

4,14%

2,82%

1,95%

1,78%

1,05%

6,54%

7,19%

7,83%

8,04%

8,25%

8,54%

8,69%

8,75%

8,83%

8,88%

11,73%

9,18%

7,07%

7,19%

7,69%

8,04%

8,28%

8,49%

8,66%

8,76%

11,78%

9,23%

7,13%

7,19%

7,69%

8,04%

8,28%

8,49%

8,66%

8,76%

11,32%

8,95%

6,70%

4,93%

4,59%

4,14%

2,82%

1,95%

1,78%

1,05%

u
(zobowiązania

ym

nistyczny)

odów (bez

rt. 244 ufp (bez

1)

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

odów (po

rt. 244 ufp (po

1)

11,32%

8,95%

6,70%

4,93%

4,59%

4,14%

2,82%

1,95%

1,78%

1,05%

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

Spe!nia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 608 924,00

12 924 200,00

13 247 400,00

13 578 600,00

13 918 100,00

14 266 100,00

14 608 500,00

14 959 200,00

15 318 300,00

15 686 000,00

2 912 860,00

2 992 900,00

3 067 800,00

3 144 500,00

3 223 200,00

3 303 800,00

3 383 100,00

3 464 300,00

3 547 500,00

3 632 700,00

2 194 500,00

1 579 500,00

1 160 000,00

1 160 000,00

1 149 000,00

810 000,00

572 000,00

568 000,00

357 000,00

3 807 927,24

prognozą: **

adów opieki

ązane ze sp!atą

twa o której

mowa w art.

nego na
ej
onego na
ej, w tym:
a zasadach
okoĞci w jakiej

ach publicznych z 2009 r.

góowo opisane w objaĞnieniach.
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Uwagi ogólne:
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2022 przyjĊto wzrost kwot dochodów bieĪących
i dochodów ze sprzedaĪy drewna oraz wydatków bieĪących (bez odsetek i prowizji od kredytów
i poĪyczek oraz bez wydatków na projekty z udziaem Ğrodków z UE) o wskaĨniki Ğredniorocznej
dynamiki inflacji (CPI), które zostay opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2015  2017 wskaĨniki
są jednakowe i wynoszą 102,5%, natomiast w latach 2018  2022 wynoszą 102,4%. Dla roku 2014
wskaĨnik CPI jest równy 102,3%.
Rokiem bazowym dla obliczeĔ wyĪej wymienionych dochodów i wydatków w tych latach jest rok 2013
tj. dane przyjĊte w uchwale budĪetowej Gminy Wiązownica na 2013 rok.
Dochody:
W zakresie dochodów majątkowych na lata 2015  2022 wykazano jedynie dochody ze sprzedaĪy
majątku tj. drewna oraz dziaek (na dzieĔ sporządzenia prognozy nie planuje siĊ otrzymywania w tych
latach dotacji majątkowych). Ze wzglĊdu na utrzymujące siĊ zainteresowanie osób fizycznych
nabywaniem dziaek rekreacyjnych oraz pod budownictwo indywidualne zaoĪono w latach 2014  2022
dochody z tytuu sprzedaĪy nieruchomoĞci w wysokoĞci 640.000 z.
WartoĞü szacunkową nieruchomoĞci przyjĊto w oparciu o Ğrednie ceny z operatów szacunkowych
rzeczoznawców majątkowych sporządzonych dla Gminy w roku 2011 oraz 2012 na dziaki rolne,
budowlane oraz rekreacyjne a tereny przeznaczone do sprzedaĪy zostay wyznaczone po konsultacjach
spoecznych we wszystkich soectwach i obejmują zarówno tereny pod budownictwo mieszkaniowe,
dziaki rekreacyjne w miejscowoĞci Radawa oraz grunty rolne.
W związku z zaktualizowaniem kwot wydatków bieĪących na utrzymanie lasów i pozyskanie drewna
o wskaĨnik inflacji, do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaĪy drewna na lata 2014  2022
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ObjaĞnienia wartoĞci przyjĊtych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2022 Gminy Wiązownica

Dochody z tytuu dofinansowania projektu z ust. 3 pkt 1 przyjĊto na podstawie zoĪonego sierpniu 2012 r.
wniosku o dofinansowanie projektu (zaktualizowanego w grudniu 2012 r.). Wnioskowana kwota
dofinansowania po aktualizacji to 1.409.135,96 z (85% wydatków kwalifikowalnych). PoniewaĪ na III
kwarta 2013 roku zaplanowano realizacjĊ projektu na wartoĞü 799.892,67 z (w tym wydatki
kwalifikowalne na kwotĊ 649.339,79 z), przyjĊto Īe wpyw dofinansowania (refundacja 85% wydatków
kwalifikowalnych) w kwocie 551.938,82 z nastąpi nie wczeĞniej niĪ w I kwartale 2014 r.
Kwota dofinansowania projektu z ust. 3 pkt 2 wynika z podpisanego w grudniu 2012 r. aneksu do umowy
i jest zgodna z zaktualizowanym kwartalnym zapotrzebowaniem na Ğrodki, stanowiącym zaącznik nr 2
do umowy o dofinansowanie.
Wydatki:
Wydatki na obsugĊ dugu zaplanowano na podstawie harmonogramów spat juĪ zaciągniĊtych kredytów
oraz poĪyczek z WFOĝiGW i przewidywanego oprocentowania tychĪe zobowiązaĔ (przyjĊto wzrost
oprocentowania w kolejnych latach Ğrednio o 0,15%). UwzglĊdniono równieĪ koszty związane z obsugą
planowanego do zaciągniĊcia w roku 2013 dugu.
Pozycja Wydatki bieĪące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmuje wydatki bieĪące
(ącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz skadkami od nich naliczanymi) planowane w rozdziale
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  oraz w rozdziale 75023 UrzĊdy gmin (miast
i miast na prawach powiatu). W wydatkach tych ujĊto równieĪ koszty związane z poborem podatków
i opat lokalnych.
Wydatki majątkowe na projekt Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy
Wiązownica zaplanowano w 2013 r. w kwocie 1.789.357,88 z; bĊdącej sumą kwoty ujĊtej na 2013 r.
w zoĪonym wniosku o dofinansowanie w wysokoĞci 1.601.591,21 z oraz kwoty niewykonanych
wydatków z roku 2012 w wysokoĞci 187.766,67 z.
Kwoty wydatków zaplanowane w poszczególnych rozdziaach klasyfikacji budĪetowej ksztatują siĊ
nastĊpująco: 70005  918.928,52 z, 75023  271.378,01 z, 80101  557.710,00 z, 92601  41.341,35 z.
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2) ZwiĊkszenie dostĊpnoĞci i atrakcyjnoĞci wioski letniskowej Radawa poprzez poprawĊ jej
oznakowania, renowacjĊ zabytków oraz budowĊ rowerowej trasy turystycznej kwota 681.963,29
z (w tym dofinansowanie: ze Ğrodków UE - 467.281,25 z, ze Ğrodków BudĪetu PaĔstwa 214.682,04 z).

Przychody.
Planuje siĊ w roku 2013 przychody budĪetu z tytuu zaciągniĊtych kredytów i poĪyczek w kwocie
4.050.000 z. Przychody te zostaną przeznaczone na:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 798.000,00 z;
2. na spatĊ wczeĞniej zaciągniĊtych poĪyczek i kredytów w kwocie 3.252.000,00 z.
Na lata 2014 - 2022 przyjĊto zaoĪenie, Īe zostaną wypracowane nadwyĪki budĪetowe w wysokoĞci
równej rozchodom, które w caoĞci zostaną przeznaczone na spatĊ wczeĞniej zaciągniĊtych poĪyczek
i kredytów, dlatego teĪ w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.
Rozchody.
WysokoĞü rozchodów z tytuu spat rat kapitaowych zaciągniĊtych kredytów i poĪyczek zaplanowano
w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.
Rozchody z tytuu planowanego do zaciągniĊcia w roku 2013 dugu w kwocie 4.050.000 z przyjĊto przy
zaoĪeniu 8-letniego okresu kredytowania i wysokoĞciach spat:
- w roku 2014  132.500 z;
- w roku 2015  397.500 z;
- w latach 2016 - 2021 po 528.000 z;
- w roku 2022  352.000 z.
Nie planuje siĊ udzielania poĪyczek przez GminĊ.
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Na lata 2014  2022 nie uchwalono Īadnych przedsiĊwziĊü.
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UCHWAŁA NR XXVI/206/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie

33.056.833,78 zł,

z tego:
- dochody bieżące w kwocie

27.422.510,06 zł

- dochody majątkowe w kwocie

5.634.323,72 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie

33.854.833,78 zł,

z tego:
- wydatki bieżące w kwocie

26.391.439,95 zł

- wydatki majątkowe w kwocie

7.463.393,83 zł

3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie

798.000,00 zł

4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie
5. Określa się przychody budżetu w kwocie

798.000,00 zł
4.050.000,00 zł,

z tego:
-§

952 „Przychody
4.050.000,00 zł

z zaciągniętych

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie

pożyczek

i kredytów

na

rynku

krajowym”

w kwocie

3.252.000,00 zł;

z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 3.252.000,00 zł.
§ 2.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

4.850.000,00 zł;

z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 798.000,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.252.000,00 zł
§ 3.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
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1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat
określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych
gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,
5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu
tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
3. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy.
§ 4.
Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 61.510,00 zł; z tego:
- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 61.510,00 zł.
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 251.500,00 zł, z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.100,00 zł;
b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla
nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 83.000,00 zł;
c) zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 2.400,00 zł;
d) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.
§ 6.
Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnejw Wiązownicy w kwocie 498.937,00 zł
z tytułu dopłaty do 1 m3 :
- dostarczanej wody (257.304 m3 x 0,31 zł/m3)
- odprowadzanych ścieków (167.001

m3 x

2,51

79.764,00 zł
zł/m3)

419.173,00 zł.
§ 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :
1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi
ustawami;
- DOCHODY:

Dział
Paragraf
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Rozdział

Kwota
zł

750

Administracja publiczna

106 066,00

75011

Urzędy wojewódzkie

105 666,00

DOCHODY BIEŻĄCE

105 666,00

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*+,(-./0101123-45267662880829/8-1/100)38:(;%+<=>'&?
"#$%&'(9

2010

75045

2010

751

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

400,00

DOCHODY BIEŻĄCE

400,00

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

400,00

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

75101

2010

105 666,00

1 654,00
1 654,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1 654,00

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

1 654,00

852

Pomoc społeczna

4 505 800,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

4 495 800,00

DOCHODY BIEŻĄCE

4 495 800,00

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

4 495 800,00

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

10 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

10 000,00

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

10 000,00

2010

85213

2010

Ogółem dochody:

4 613 520,00

- WYDATKI:

Dział
Paragraf
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie
Rozdział

Kwota
zł
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750

Administracja publiczna

106 066,00

75011

Urzędy wojewódzkie

105 666,00

WYDATKI BIEŻĄCE

105 666,00

z tego:

105 666,00

1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

105 666,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

7 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

75045

82 666,00

2 000,00

Kwalifikacja wojskowa

400,00

WYDATKI BIEŻĄCE

400,00

z tego:

4300

751

1) wydatki jednostek budżetowych

400,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

Zakup usług pozostałych

400,00

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

75101

WYDATKI BIEŻĄCE

1 654,00
1 654,00
1 654,00

z tego:

4010

1) wydatki jednostek budżetowych

1 654,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 654,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 654,00

852

Pomoc społeczna

4 505 800,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

4 495 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE

4 495 800,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

210 340,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

180 440,00

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*+,(-./0101123-45267662880829/8-1/100)38:(;%+<=>'&?
"#$%&'(6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
(w tym za podopiecznych 80.000 zł)

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 160,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

75 000,00
6 280,00
95 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 200,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

85213

14 000,00
200,00
2 200,00
500,00
1 200,00

4 285 460,00
600,00
4 284 860,00

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

10 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

10 000,00

z tego:

4130

1) wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10 000,00

Ogółem wydatki:

4 613 520,00

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- DOCHODY:

Dział
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Rozdział

Kwota
zł
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801

Oświata i wychowanie

73 500,00

80104

Przedszkola

73 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

73 500,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego
w Szówsku

73 500,00

Ogółem dochody:

73 500,00

2310

- WYDATKI:

Dział
Paragraf
Rozdział

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota
zł

801

Oświata i wychowanie

73 500,00

80104

Przedszkola

73 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

73 500,00

z tego:

2540

1) dotacje na zadania bieżące

73 500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

73 500,00

Ogółem wydatki:

73 500,00
§ 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
Gminy wynikającymi z ustawy:
1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- DOCHODY:

Dział
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Rozdział

756

75618

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota
zł

145 000,00
145 000,00
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0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

145 000,00

Ogółem dochody:

145 000,00

- WYDATKI:
Dział
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie
Rozdział

Kwota
zł

851

Ochrona zdrowia

85153

Zwalczanie narkomanii

10 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

10 000,00

145 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 300,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

500,00

4170

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

135 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

135 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

135 000,00
47 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

87 500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00
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4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Ogółem wydatki:

1 500,00
800,00
145 000,00

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- DOCHODY:

Dział
Paragraf
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło
Rozdział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
DOCHODY BIEŻĄCE

0690

Kwota
zł

10 000,00
10 000,00
10 000,00

Wpływy z różnych opłat
– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne
powiększone o oprocentowanie

10 000,00

Ogółem dochody:

10 000,00

- WYDATKI:

Dział
Paragraf
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie
Rozdział

Kwota
zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 000,00

z tego:

4390

90002

1) wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie –
własność gminy)

2 000,00

Gospodarka odpadami

2 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00
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4300

90004

Zakup usług pozostałych
- transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)

2 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

4 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

4 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

4300

Zakup usług pozostałych
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień

90006

500,00

Ochrona gleby i wód podziemnych

2 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 000,00

z tego:

4300

1) wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

Zakup usług pozostałych
- wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby
i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)

2 000,00

Ogółem wydatki:

10 000,00

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- DOCHODY:

Dział
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło
Rozdział

756

75618

0490

Kwota
zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
DOCHODY BIEŻĄCE

368 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

368 000,00

Ogółem dochody:

368 000,00

368 000,00
368 000,00

- WYDATKI:
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Dział
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie
Rozdział

Kwota
zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

368 000,00

90002

Gospodarka odpadami

368 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

368 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

367 500,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

320 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 300,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

3020

5 000,00
312 500,00

368 000,00

Ogółem wydatki:
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.
§ 10.
Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej
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Dział
Rozdział

Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

Kwota
zł

020

Leśnictwo

280 000,00

02001

Gospodarka leśna

280 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

280 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
– sprzedaż drewna

280 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

910 426,40

40002

Dostarczanie wody
DOCHODY MAJĄTKOWE

910 426,40

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
-dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Rozbudowa
i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa
sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie"

910 426,40

0870

6207

910 426,40

630

Turystyka

1 946 841,18

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
DOCHODY MAJĄTKOWE

1 946 841,18

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Zwiększenie
dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez
poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę
rowerowej trasy turystycznej"

1 333 975,57

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 749 847,73

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 749 847,73

6207

6209

DOCHODY BIEŻĄCE

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

1 946 841,18

612 865,61

187 500,00

37 500,00
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0750

- opłata za zarząd nieruchomości gminnych 34.000,00 zł;
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych 3.500,00
zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
- czynsz dzierżawny działek gminnych 95.000,00 zł;
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 55.000,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE

150 000,00

1 562 347,73

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży działek gminnych 850.000,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja
budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica " (budynku
WDK w Szówsku, budynku GCK w Wiązownicy, budynku świetlicy
wiejskiej w Manasterzu, budynku administracyjno-magazynowego
w Wiązownicy) w kwocie 573 515,73 zł;
- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa trybun
z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz
publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce
Zapałowskiej" (refundacja wydatków z roku 2011 na zadania:
„Budowa publicznego placu zabaw w Surmaczówce” i „Budowa
publicznego placu zabaw w Wólce Zapałowskiej”) w kwocie
45 832,00 zł;
- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. "Budowa
zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie"
w kwocie 93 000,00 zł

850 000,00

720

Informatyka

485 968,00

72095

Pozostała działalność

485 968,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

485 968,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej PSeAP”

485 968,00

750

Administracja publiczna

339 980,36

75011

Urzędy wojewódzkie

105 766,00

DOCHODY BIEŻĄCE

105 766,00

0770

6207

6207

712 347,73
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2010

2360

75023

0970
2030

6207

75045

2010

751
75101

2010

756

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

105 666,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

233 814,36

100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

850,00

Wpływy z różnych dochodów
– z tytułu wykonywania czynności płatnika
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

600,00
250,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

232 964,36

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.
5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn.
„Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy
Wiązownica” (budynku UG w Wiązownicy)

232 964,36

Kwalifikacja wojskowa

400,00

DOCHODY BIEŻĄCE

400,00

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

400,00

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

1 654,00

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

1 654,00

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

1 654,00
1 654,00

7 248 911,00
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75601

0350

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

2 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej

2 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
DOCHODY BIEŻĄCE

2 494 600,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 090 000,00

0320

Podatek rolny

17 000,00

0330

Podatek leśny

278 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

107 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75615

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

75616

2 494 600,00

600,00
2 000,00

1 374 600,00

1 374 600,00

0310

Podatek od nieruchomości

650 000,00

0320

Podatek rolny

418 000,00

0330

Podatek leśny

14 900,00

0340

Podatek od środków transportowych

0360

Podatek od spadków i darowizn

0430

Wpływy z opłaty targowej

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0690

Wpływy z różnych opłat
– za czynności egzekucyjne i koszty upomnień
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
DOCHODY BIEŻĄCE

75618

173 000,00
18 500,00
100,00
85 000,00
100,00
15 000,00

550 000,00
550 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

26 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

10 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

145 000,00

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*+,(-./0101123-45267662880829/8-1/100)38:(;%+<=>'&?
"#$%&'()6

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

368 000,00

1 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 827 711,00

DOCHODY BIEŻĄCE

2 827 711,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 794 211,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

75621

33 500,00

758

Rożne rozliczenia

14 895 380,91

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

10 090 497,00

DOCHODY BIEŻĄCE

10 090 497,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 090 497,00

2920
75807

2920
75814

0920

75831

2920
801
80101

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
DOCHODY BIEŻĄCE

4 416 639,00
4 416 639,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 416 639,00

Różne rozliczenia finansowe
DOCHODY BIEŻĄCE

48 475,91
48 475,91

Pozostałe odsetki
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

48 475,91

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
DOCHODY BIEŻĄCE

339 769,00
339 769,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

339 769,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
DOCHODY BIEŻĄCE
0750

0920

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
- czynsz najmu lokali mieszkalnych
Pozostałe odsetki

90 372,34
16 672,34
4 900,00
3 000,00

400,00
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0970

6207

80104

2310

80110

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
Wpływy z różnych dochodów
– z tytułu wykonywania czynności płatnika

1 500,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

11 772,34

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja
budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica " (budynku
Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli)

11 772,34

Przedszkola

73 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

73 500,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

73 500,00

Gimnazja

200,00

DOCHODY BIEŻĄCE

200,00

0920

Pozostałe odsetki
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

100,00

0970

Wpływy z różnych dochodów
– z tytułu wykonywania czynności płatnika

100,00

852

POMOC SPOŁECZNA

4 789 360,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
DOCHODY BIEŻĄCE

4 521 300,00

0920

2010

2360

2910

Pozostałe odsetki
- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

4 521 300,00

3 500,00

4 495 800,00

15 000,00

7 000,00
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lub w nadmiernej wysokości
– z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich
świadczeń rodzinnych
85213

2010

2030

85214

0970
2030

85216

2030

85219

0920
0970
2030

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

13 800,00

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

10 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
DOCHODY BIEŻĄCE

106 900,00

Wpływy z różnych dochodów
– zwrot zasiłku celowego z roku 2012
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 900,00

13 800,00

3 800,00

106 900,00

105 000,00

Zasiłki stałe

35 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

35 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

35 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

112 360,00

DOCHODY BIEŻĄCE

112 360,00

Pozostałe odsetki
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
Wpływy z różnych dochodów
– z tytułu wykonywania czynności płatnika
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

100,00
100,00
112 160,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

103 288,15

85495

Pozostała działalność

103 288,15

DOCHODY BIEŻĄCE

103 288,15
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2007

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Wiązownica”

75 460,00

27 828,15

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

115 404,00

90002

Gospodarka odpadami

104 604,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

104 604,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu „Budowa
i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w miejscowości Radawa” (refundacja wydatków z roku 2012)

104 604,00

6207

90019

0690

90020

0400

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
DOCHODY BIEŻĄCE

10 000,00

Wpływy z różnych opłat
– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne
powiększone o oprocentowanie

10 000,00

10 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
DOCHODY BIEŻĄCE

800,00

Wpływy z opłaty produktowej

800,00

800,00

926

Kultura fizyczna i sport

99 399,71

92601

Obiekty sportowe

99 399,71

DOCHODY MAJĄTKOWE

99 399,71

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

99 399,71

6207
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środków europejskich
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja
budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica " (budynki
zaplecza "ORLIK" w Radawie, Wiązownicy i Piwodzie) w kwocie
38 944,71 zł;
- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa trybun
z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz
publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce
Zapałowskiej" (refundacja wydatków z roku 2011 i 2012 na zadanie
„Rozbudowa stadionu w Manasterzu”) w kwocie 60 455,00 zł
Ogółem dochody budżetu:

33 056 833,78
§ 11.

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

55 000,00

01008

Melioracje wodne

46 300,00

WYDATKI BIEŻĄCE

46 300,00

Kwota
zł

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

4170

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,00

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

01030

46 300,00

46 200,00

660,00
45 200,00
340,00

Izby rolnicze

8 700,00

WYDATKI BIEŻĄCE

8 700,00

z tego:

2850

020

1) dotacja na zadania bieżące

8 700,00

Wpłaty na rzecz Izby rolniczej

8 700,00

Leśnictwo

440 644,00
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02001

Gospodarka leśna

440 644,00

WYDATKI BIEŻĄCE

440 644,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

439 644,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

102 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT)

4530

3020

75 000,00

336 844,00

1 100,00
100,00
305 000,00
2 200,00
20 200,00
8 244,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

179 764,00

40002

Dostarczanie wody

179 764,00

WYDATKI BIEŻĄCE

79 764,00

z tego:

2650

6050

1) dotacja na zadania bieżące

79 764,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

79 764,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

100 000,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- rozbudowa sieci wodociągowych 100.000,00 zł

100 000,00
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600

Transport i łączność

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE

1 137 600,00
155 500,00
5 500,00

z tego:

4430

6050

6300

60014

1) wydatki jednostki budżetowej

5 500,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 500,00

Różne opłaty i składki
- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich

5 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

150 000,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadań
publicznych:
1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870
Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w kwocie 15.000
zł;
2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865
Bełżec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola” w kwocie 10.000
zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na
realizację zadań publicznych:
1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870
Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w kwocie
100.000 zł;
2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865
Bełżec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola” w kwocie 25.000
zł

25 000,00

125 000,00

Drogi publiczne powiatowe

16 300,00

WYDATKI BIEŻĄCE

16 300,00

z tego:

4430

60016

1) wydatki jednostki budżetowej

16 300,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 300,00

Różne opłaty i składki
- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych

16 300,00

Drogi publiczne gminne

780 000,00
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WYDATKI BIEŻĄCE

280 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

280 000,00
6 000,00

100,00
5 900,00

274 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych
- remonty dróg gminnych
Zakup usług pozostałych

120 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

500 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

500 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Przebudowa dróg gminnych

500 000,00

4300

6050

60017

95 000,00

59 000,00

Drogi wewnętrzne

50 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

50 000,00

z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej

4170

60095

50 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

49 000,00

4270

Zakup usług remontowych

48 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

Pozostała działalność

135 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE

135 800,00

z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej

134 800,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

122 800,00
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4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000,00

1 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900,00

4260

Zakup energii

2 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 600,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

3020

2 500,00
100,00

630

Turystyka

3 230 709,24

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

3 230 709,24

WYDATKI MAJĄTKOWE

3 230 709,24

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 230 709,24

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej
Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację
zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej

10 000,00

1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3 220 709,24

3 220 709,24

6057

- projekt pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski
letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację
zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej"
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 467 996,71

1 752 712,53
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700

Gospodarka mieszkaniowa

2 538 222,52

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 538 222,52

WYDATKI BIEŻĄCE

1 027 294,00

z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 026 794,00
40 700,00

6 000,00
700,00
34 000,00

986 094,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 000,00

4260

Zakup energii

55 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4360
4430

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Różne opłaty i składki

4480

Podatek od nieruchomości

4500
4510

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 700,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7 400,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

1 794,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

3020

6050

135 000,00
500,00
7 500,00
714 000,00
200,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

1 510 928,52

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 510 928,52

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Budowa wiaty tanecznej przy Domu Strażaka w Zapałowie
55.000,00 zł;
- Budowa wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce
55.000,00 zł;
- Rozbudowa budynku WDK w Szówsku 216.000,00 zł;

377 022,51
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- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu 50.000,00 zł;
- Budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR
w Radawie 1.022,51 zł
1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 133 906,01

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie
Gminy Wiązownica" obejmujący wykonanie termomodernizacji
budynków: Domu Kultury w Szówsku, GCK w Wiązownicy, Urzędu
Gminy w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu, zaplecza
„Orlik” w Piwodzie, Radawie i w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej
w Mołodyczu, Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz
budynku administracyjno-biurowego w Wiązownicy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Termomodernizacja budynku WDK w Szówsku 194 263,57 zł;
- Termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy 163 957,38 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu 48
369,11 zł;
- Termomodernizacja budynku administracyjno-magazynowego
w Wiązownicy 135 462,79 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu 127
673,36 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Termomodernizacja budynku WDK w Szówsku 63 197,60 zł;
- Termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy 28 933,65 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu 25
597,75 zł;
- Termomodernizacja budynku administracyjno-magazynowego
w Wiązownicy 104 702,68 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu 26
770,63 zł (niezrealizowany zakres z roku 2012)

918 928,52

214 977,49

6057

- projekt pn. "Budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na
terenie GOWIR w Radawie"
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 977,49

710

Działalność usługowa

159 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

135 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

135 000,00

6057

6059

669 726,21

249 202,31

93 000,00

z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej

4170

135 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

35 000,00
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4300

71035

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000,00

Zakup usług pozostałych

100 000,00

Cmentarze

24 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

24 000,00

z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

24 000,00
5 000,00

100,00
4 900,00

19 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

500,00
10 000,00

720

Informatyka

577 218,00

72095

Pozostała działalność

577 218,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

577 218,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

577 218,00

1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

577 218,00

- projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”
„PSeAP”

577 218,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

485 968,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

91 250,00

750

Administracja publiczna

3 502 646,72

75011

Urzędy wojewódzkie

171 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

171 500,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

170 500,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

161 300,00
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4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

8 900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

100,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

800,00

3020

75022

127 400,00

2 200,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

110 560,00

WYDATKI BIEŻĄCE

110 560,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

4 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 300,00

3030

75023

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

106 560,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

106 560,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 092 786,72

WYDATKI BIEŻĄCE

2 802 300,00

z tego:
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1) wydatki jednostek budżetowych

2 786 300,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 236 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 681 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

35 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

41 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

132 100,00
33 000,00
314 000,00

549 400,00

4210

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

50 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

11 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 000,00

4140

4370

3020

6050

20 000,00
78 000,00
3 000,00
105 000,00

174 000,00
3 400,00
12 000,00
11 000,00
25 000,00
5 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

290 486,72

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

290 486,72

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 108,71
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- Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

271 378,01

271 378,01

6057

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie
Gminy Wiązownica" obejmujący wykonanie termomodernizacji
budynków: Domu Kultury w Szówsku, GCK w Wiązownicy, Urzędu
Gminy w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu, zaplecza
„Orlik” w Piwodzie, Radawie i w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej
w Mołodyczu, Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz
budynku administracyjno-biurowego w Wiązownicy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

225 618,66
45 759,35

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy (w tym
niezrealizowany zakres z roku 2012 w kwocie 33 175,08 zł)
75045

Kwalifikacja wojskowa

400,00

WYDATKI BIEŻĄCE

400,00

z tego:

4300

75075

1) wydatki jednostek budżetowych

400,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

Zakup usług pozostałych

400,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

42 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

42 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

4170

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75095

42 000,00

38 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

Pozostała działalność

85 400,00

WYDATKI BIEŻĄCE

85 400,00

7 000,00
26 000,00
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z tego:

4430

3030

751

1) wydatki jednostek budżetowych

23 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

23 000,00

Różne opłaty i składki

23 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

62 400,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

62 400,00

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

75101

1 654,00
1 654,00
1 654,00

z tego:

4010

1) wydatki jednostek budżetowych

1 654,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 654,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 654,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

185 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

8 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

8 000,00

z tego:

3000

75412

1) dotacje na zadania bieżące

8 000,00

Wpłaty jednostek na fundusz celowy
- na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji
w Wiązownicy 7.300,00 zł;
- na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji
w Wiązownicy 700,00 zł;

8 000,00

Ochotnicze straże pożarne

176 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

176 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

146 000,00
32 000,00

2 000,00
30 000,00
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

114 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

4260

Zakup energii

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

4430

Różne opłaty i składki

3030

75421

8 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30 000,00

Zarządzanie kryzysowe

1 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 000,00

z tego:

4210

1) wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

757

Obsługa długu publicznego

500 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
WYDATKI BIEŻĄCE

500 000,00
500 000,00

z tego:
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

500 000,00

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek

490 000,00

758

Różne rozliczenia

301 500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

301 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

201 500,00

10 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

201 500,00

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*+,(-./0101123-45267662880829/8-1/100)38:(;%+<=>'&?
"#$%&'(0)

4810

6800

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

201 500,00

Rezerwy
- ogólna
- celowe

201 500,00
50.000,00 zł;
151.500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

100 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje

100 000,00

- celowe

100.000,00 zł

801

Oświata i wychowanie

12 305 220,00

80101

Szkoły podstawowe

7 712 360,00

WYDATKI BIEŻĄCE

7 149 650,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

6 837 650,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 828 750,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 467 100,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

362 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

859 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

123 950,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 000,00

1 008 900,00

4210

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

83 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 100,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe

1 800,00

4140

4370
4410

2 000,00
150 000,00
19 000,00
442 000,00

10 300,00
6 000,00
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4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 500,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

3 500,00

3020

6050

14 000,00
267 600,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

312 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11 640,00 zł)

312 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

562 710,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

562 710,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- rozbudowa budynku SP w Zapałowie (projekt)

5 000,00

1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

557 710,00

557 710,00

6057

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie
Gminy Wiązownica" obejmujący wykonanie termomodernizacji
budynków: Domu Kultury w Szówsku, GCK w Wiązownicy, Urzędu
Gminy w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu, zaplecza
„Orlik” w Piwodzie, Radawie i w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej
w Mołodyczu, Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz
budynku administracyjno-biurowego w Wiązownicy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

142 948,59

414 761,41

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej
Woli
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

742 600,00

WYDATKI BIEŻĄCE

742 600,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

700 900,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

663 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

510 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

40 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 300,00
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

41 700,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 520,00 zł)

41 700,00

3020

80104

Przedszkola

462 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

462 500,00

z tego:
1) dotacje na zadania bieżące

2310

2540

80110

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

462 500,00

3 900,00

458 600,00

Gimnazja

2 850 850,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 850 850,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

2 709 850,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 431 350,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 852 600,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

157 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

364 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usług zdrowotnych

51 950,00
5 000,00

278 500,00

18 000,00
6 000,00
115 000,00
2 000,00
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4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

1 400,00

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

8 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

111 400,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

141 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5 370,00 zł)

141 000,00

Dowożenie uczniów do szkół

224 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

224 000,00

3020

80113

14 000,00
500,00

2 200,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

2360

80146

163 000,00
13 600,00

2 000,00
11 600,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

149 400,00

Zakup usług pozostałych

149 400,00

2) dotacje na zadania bieżące

61 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

61 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

61 510,00

WYDATKI BIEŻĄCE

61 510,00

z tego:

4300

1) wydatki jednostek budżetowych

61 510,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

61 510,00

Zakup usług pozostałych

50 510,00
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4410

80148

Podróże służbowe krajowe

11 000,00

Stołówki szkolne

189 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

189 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

189 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

183 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

10 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 800,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 800,00

4440

80195

Pozostała działalność

62 400,00

WYDATKI BIEŻĄCE

62 400,00

z tego:

4440

1) wydatki jednostek budżetowych

62 400,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

62 400,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 400,00

851

Ochrona zdrowia

145 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

10 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

10 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 300,00

4170
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4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

135 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

135 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

135 000,00
47 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

87 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

500,00

200,00
1 500,00
800,00

852

Pomoc społeczna

5 377 220,00

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

500,00

z tego:

4330

85202

1) wydatki jednostek budżetowych

500,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

500,00

Domy pomocy społecznej

68 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

68 000,00

z tego:

4330

1) wydatki jednostek budżetowych

68 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

68 000,00
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85204

Rodziny zastępcze

2 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 000,00

z tego:

4430

85205

1) wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

Różne opłaty i składki

2 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

85206

Wspieranie rodziny

1 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
WYDATKI BIEŻĄCE

85212

4 506 300,00

4 506 300,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

213 840,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

180 440,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
(w tym za podopiecznych 80 000,00 zł)

75 000,00
6 280,00
95 000,00
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4120

Składki na Fundusz Pracy

2 160,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

33 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 200,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 200,00

4580

Pozostałe odsetki

3 500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

2910

200,00

500,00
1 200,00

4 285 460,00

600,00
4 284 860,00

3) dotacja na zadania bieżące

7 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
– z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń
rodzinnych

7 000,00

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

85213

14 000,00

14 800,00

14 800,00

z tego:

4130

85214

1) wydatki jednostek budżetowych

14 800,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 800,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

14 800,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

191 300,00
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i rentowe
WYDATKI BIEŻĄCE

191 300,00

z tego:

3110

85215

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

191 300,00

Świadczenia społeczne
(z dotacji 105.000,00 zł, udział własny 86.300,00 zł)

191 300,00

Dodatki mieszkaniowe

12 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

12 000,00

z tego:

3110

85216

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 000,00

Świadczenia społeczne

12 000,00

Zasiłki stałe

43 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE

43 800,00

z tego:

3110

85219

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

43 800,00

Świadczenia społeczne
(z dotacji 35 000,00 zł, udział własny 8 800,00 zł)

43 800,00

Ośrodki pomocy społecznej

459 820,00

WYDATKI BIEŻĄCE

459 820,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

456 360,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

411 730,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

311 100,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

34 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 930,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44 630,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 850,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00
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4300

Zakup usług pozostałych

4360

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4480

Podatek od nieruchomości

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

1 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 460,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 460,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 000,00

4370

3020

85228

16 000,00
300,00
1 900,00
3 000,00
530,00
9 900,00
300,00
50,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

850,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

85295

20,00

Pozostała działalność

75 700,00

WYDATKI BIEŻĄCE

75 700,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

10 700,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

3110

700,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

65 000,00

Świadczenia społeczne

65 000,00
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854

Edukacyjna opieka wychowawcza

245 520,95

85415

Pomoc materialna dla uczniów

60 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

60 000,00

z tego:

3240

85495

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

60 000,00

Pomoc materialna dla uczniów

60 000,00

Pozostała działalność

185 520,95

WYDATKI BIEŻĄCE

185 520,95

z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

185 520,95

185 520,95

4117

- projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica”
Składki na ubezpieczenia społeczne

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

795,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

765,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

135,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

26 350,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4 650,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

7 424,75

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 310,25

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

42 148,05

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 437,90

4307

Zakup usług pozostałych

76 500,00

4309

Zakup usług pozostałych

13 500,00

4 505,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 780 473,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

521 173,00

WYDATKI BIEŻĄCE

421 173,00

z tego:

4390

1) wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00
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2650

6050

2) dotacja na zadania bieżące

419 173,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

419 173,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

100 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych

90002

Gospodarka odpadami

392 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

392 500,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

344 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 300,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

3020

90003

392 000,00

5 000,00
337 000,00

Oczyszczanie miast i wsi

98 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

98 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

98 000,00
2 000,00
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4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

90004

2 000,00

96 000,00

1 000,00
95 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

4 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

4 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

90006

500,00

Ochrona gleby i wód podziemnych

2 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 000,00

z tego:

4300

90013

1) wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

Zakup usług pozostałych

2 000,00

Schroniska dla zwierząt

8 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

8 000,00

z tego:

90015

1) wydatki jednostek budżetowych

8 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

754 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

494 000,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

494 000,00
1 000,00
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4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

493 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

380 000,00

4270

Zakup usług remontowych

108 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6050

3 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

260 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

260 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

260 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
WYDATKI BIEŻĄCE

90020

2 000,00

800,00
800,00

z tego:

4210

1) wydatki jednostek budżetowych

800,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

Zakup materiałów i wyposażenia
– zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów

800,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

650 000,00

92105

Pozostałe zadania z zakresu kultury

10 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

10 000,00

z tego:

4300

92109

1) wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

Zakup usług pozostałych

10 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

587 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

587 000,00

z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

587 000,00

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*+,(-./0101123-45267662880829/8-1/100)38:(;%+<=>'&?
"#$%&'(67

2480

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

587 000,00

Biblioteki

53 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

53 000,00

z tego:

2480

1) dotacja na zadania bieżące

53 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

53 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

542 441,35

92601

Obiekty sportowe

196 941,35

WYDATKI BIEŻĄCE

115 600,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

115 600,00
41 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

74 000,00

1 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

81 341,35

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

81 341,35

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Wykonanie przyłączy do budynku szatni sportowej w Ryszkowej
Woli
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup gruntu z przeznaczeniem na stadion sportowy w Cetuli

10 000,00

1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

41 341,35

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie

41 341,35

6050

6060

3 000,00
40 000,00
4 000,00

30 000,00
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6057

6059

92605

Gminy Wiązownica" obejmujący wykonanie termomodernizacji
budynków: Domu Kultury w Szówsku, GCK w Wiązownicy, Urzędu
Gminy w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu, zaplecza
„Orlik” w Piwodzie, Radawie i w Wiązownicy, Świetlicy Wiejskiej
w Mołodyczu, Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz
budynku administracyjno-biurowego w Wiązownicy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy
11.713,38 zł;
- Termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie
11.713,38 zł;
- Termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie
11.713,38 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy
2.067,07 zł;
- Termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie
2.067,07 zł;
- Termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie
2.067,07 zł

35 140,14

6 201,21

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

345 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

345 500,00

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

4170

40 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

36 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

2830

2) dotacja na zadania bieżące

305 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych
- wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie
uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011
w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania
rozwoju sportu w Gminie Wiązownica

305 500,00

Wydatki budżetowe ogółem:

33 854 833,78
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§ 12.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały
budżetowej.
§ 13.
Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych
w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 14.
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wiązownicy w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. i zostanie ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*+,(-./0101123-45267662880829/8-1/100)38:(;%+<=>'&?
"#$%&'(6-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/13
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 30 stycznia 2013 r.

I.
Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot
otrzymujący
dotację
Izba rolnicza

Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Wiązownicy

Samorząd
Województwa
Podkarpackiego

Jednostki terenowe
Policji

Gmina Miejska
Jarosław

Gminne Centrum
Kultury
w Wiązownicy
Biblioteki

Kwota
dotacji
w zł
8 700,00

Zadanie realizowane
wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2%
wpływów z podatku rolnego)

Rodzaj dotacji
wpłata

zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na
pokrycie różnicy cen dostarczanej wody
w wysokości 79.764 zł;
498 937,00
przedmiotowa
zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata
na pokrycie różnicy cen ścieków
w wysokości 419.173 zł
pomoc finansowa dla Samorządu
Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznych:
1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej
nr 870 Sieniawa-Jarosław,
125 000,00
w miejscowości Nielepkowice” w kwocie
100.000 zł;
2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 865 Bełżec-Jarosław,
w miejscowości Ryszkowa Wola”
w kwocie 25.000 zł
- na zakup niezbędnych towarów i usług
dla Posterunku Policji w Wiązownicy
8 000,00 7.300 zł;
- na pokrycie kosztów utrzymania lokalu
Posterunku Policji w Wiązownicy 700 zł;

celowa na pomoc
finansową na
wydatki
majątkowe

wpłata

zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania
dziecka z terenu Gminy Wiązownica do
celowa na zadania
3 900,00 oddziału przedszkolnego przy SP Sióstr
bieżące
Niepokalanek na terenie Gminy Miejskiej
w Jarosławiu
587 000,00

koszty bieżące działalności samorządowej
instytucji kultury

53 000,00 koszty bieżące działalności bibliotek

podmiotowa

podmiotowa
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II.
Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot
otrzymujący
dotację

Kwota dotacji
Zadanie realizowane
w zł

Rodzaj dotacji

Kluby sportowe

wspieranie działalności sportowej klubów
sportowych na podstawie uchwały Nr
IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica
305 500,00 z 28.01.2011 w sprawie: określenia
celowa
warunków i trybu finansowego
wspierania rozwoju sportu w Gminie
Wiązownica

Niepubliczne
Przedszkole pod
wezw. Św. Józefa
w Szówsku

koszty bieżącej działalności
458 600,00 niepublicznego Przedszkola pod wezw.
Św. Józefa w Szówsku

Podmiot wybrany
w drodze konkursu

61 000,00

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do
szkoły

podmiotowa
celowa na zadanie
zlecone
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/206/13
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Planowane dochody własne i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

Dział
Rozdział

Nazwa jednostki budżetowej

801

Szkoła Podstawowa w Mołodyczu

80148

Stołówki szkolne

801

Szkoła Podstawowa w Piwodzie

80148

Stołówki szkolne

801

Zespół Szkół w Szówsku

80148

Stołówki szkolne
Razem

Dochody

Wydatki

22 000,00

22 000,00

36 000,00

36 000,00

45 000,00

45 000,00

103 000,00

103 000,00

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/206/13
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Planowane przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

Dział
Rozdział

Nazwa zakładu
budżetowego

900
90017

Zakład
Gospodarki
Komunalnej

Razem

Stan środków
obrotowych na
początek roku

Przychody

100 000,00

2 281 000,00

498 937,00

2 281 000,00

100 000,00

100 000,00

2 281 000,00

498 937,00

2 281 000,00

100 000,00

w tym
dotacja
z budżetu

Koszty

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
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UCHWAŁA NR XXVI/207/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław,
w miejscowości Nielepkowice
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2013 r. pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie
opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w wysokości 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w porozumieniu zawartym
z Samorządem Województwa Podkarpackiego.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/208/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełżec-Jarosław,
w miejscowości Ryszkowa Wola
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2013 r. pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie
opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 865 Bełżec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola” w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w porozumieniu zawartym
z Samorządem Województwa Podkarpackiego.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/209/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę
chodnika w Nielepkowicach w ramach zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870
Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice"
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2013 r. z budżetu Gminy Wiązownica pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Nielepkowicach w ramach zadania pn.
"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice"
w wysokości 100.000,00 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/210/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę
chodnika w ramach zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełżec-Jarosław,
w miejscowości Ryszkowa Wola"
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2013 r. z budżetu Gminy Wiązownica pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Ryszkowej Woli w ramach zadania pn.
"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełżec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola"
w wysokości 25.000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/211/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 , poz. 420
z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz
sołecki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
!"#$%&'''())*+,%-*%./'*))00*-1-102%,334%5$67"89:;<=
>?@7<;$,

UCHWAŁA NR XXVI/212/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)
Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się wygaśnięcie wskutek śmierci, mandatu radnego Jana HULAKA, wybranego w okręgu
wyborczym nr 3,
§2
Uchwałę doręcza się Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Przemyślu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/213/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę własną nr XXI/166/12 Rady Gminy Wiązownica z dnia 23 lipca 2012r w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Radawie
stanowiącej mienie komunalne Gminy Wiązownica , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/50
o pow. 0,02ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/214/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Radawie
stanowiącej mienie komunalne Gminy Wiązownica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera"a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tj. z 2001r Dz.
U. Nr 142 poz.1591/ oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
/ tj. z 2004 Dz. U.Nr 261 poz. 2603/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Radawa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/50 o pow. 0,02ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/215/2013
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: bezpłatnego przekazanie drewna z lasów mienia komunalnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały nr V/39/03 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 lutego 2003r.
w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw, Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Mołodycz (Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.12.2012r.) przekazać
nieodpłatnie 3,25m3 (5mb) drewna opałowego sosna z przeznaczeniem na ogrzewanie Świetlicy Wiejskiej
w Mołodyczu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy
Wiązownica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXVI/216/2013
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii /Dz.U.2012.124 j.t. z późn. zm./.
Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 w brzmieniu jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica, zaś nadzór nad jej realizacją Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. W celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2013 Rada Gminy
zabezpiecza w budżecie środki finansowe pochodzące z następującego źródła:
1. Środki z budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/.../2013
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wiązownica
Nr …/…/2013
z dnia … stycznia 2013 roku.
Wstęp
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we
współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym.
Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz
osłabienia funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Jest niepokojącym przejawem trudności dojrzewania
psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi.
Narkomania jest to patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym
zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) czy innych środków uzależniających.
Od kilku lat narkomania utraciła swój marginalny charakter, dotyczący jedynie wąskiego kręgu zbuntowanej
młodzieży, stając się zjawiskiem coraz bardziej obecnym i powszechnym. Skala zjawiska wzrasta, obejmując
coraz młodsze dzieci, sytuacje utrudnia fakt, że wykrywalność uzależnienia we wczesnym stadium jest
sporadyczna ze względu na brak wiedzy opiekunów czy wielkość stosowanych środków. Problem ten staje sie
dzisiaj coraz bardziej powszechny w dyskotekach, szkołach i innych miejscach, w których można w sposób
anonimowy i łatwy sprzedać czy zażyć narkotyk.
Zażywanie narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, szkolnych, zdrowotnych a także
prawnych. Jednym z nich jest wystąpienie tzw. zespołu uzależnienia, a także ostrych i przewlekłych chorób,
w tym zakażenia wirusem HIV.
Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne zagrożenie dla
zdrowia społeczeństwa.
Z analizy danych statystycznych Komendy Głównej Policji wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal
jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie są dzieci i młodzież,
głównie z powodu lekceważenia problemu i panującą modę na zażywanie substancji psychoaktywnych.
Dealerzy narkotykowi działają wszędzie tam, gdzie gromadzi się młodzież (np. dyskoteki, kluby, szkoły).
Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal
jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki,
pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z wartości tego, co tracą
w następstwie uzależnienia tj. rodziny, przyjaciół, miłości. Młodzi ludzie wiedzą bardzo dużo o narkotykach.
Jednak przekonani są, że może spróbować kilka razy i na tym skończyć. Praktyka wykazuje, że dla wielu okaże
się to ponad ich siły.
Z uwagi na fakt, iż najbardziej podatni na używanie środków psychoaktywnych są ludzie młodzi, najlepszym
sposobem zapobiegania tym problemom jest zapewnienie młodzieży właściwych perspektyw.
Najskuteczniejszymi strategiami profilaktycznymi są strategie angażujące szkołę i rodzinę. Profilaktyka
przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy współpracują rodzina, szkoła i całe społeczeństwo. Kluczową rolą
w zapobieganiu i leczeniu problemów wynikających z narkomanii młodzieży odgrywa zrozumienie
i uwzględnienie wpływu grupy rówieśniczej.
Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału w ambulatoryjnych programach
leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacyjnych. W niektórych przypadkach wymagane jest odtrucie
organizmu, by móc rozpocząć leczenia. Ponieważ efektywność leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest
mała na całym świecie, a więc także i w Polsce, a ryzyko wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód
zdrowotnych znacząco wzrasta, zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz
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programów rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest
profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.
Istotą działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie
w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne. Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest
optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za niekorzystne
i dolegliwe społecznie. Z tego względu jest znacznie bardziej opłacalna niż kosztowne działania naprawcze
konieczne w sytuacji, gdy zaskakująco wzrasta skala wcześniej niedostrzeganych lub bagatelizowanych
niepożądanych zjawisk. Narkotyki biorą dziś dzieci z rodzin biednych i bogatych, rozbitych i pełnych, z małych
miasteczek i z dużych miast. Błędnym poglądem jest więc stwierdzenie, że narkomania dotyka tylko ludzi
z tzw. marginesu społecznego. Coraz więcej dzieci z tzw. „dobrych domów” sięga po używki.
Działania profilaktyczne to również wspieranie młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw
osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającym. To uczenie
umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia. Ważnym
i nieodzownym elementem profilaktyki jest wspieranie rodziny w jej działaniach wychowawczych.
Poza programami kierowanymi do młodzieży ważnymi działaniami powinny być programy skierowane do
rodziców mające na celu budowanie lepszych relacji między rodzicem a dzieckiem, ponieważ im lepszy jest
kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzec je przed narkotykami (festyny, konkursy, gry, zabawy itp.).
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii promuje działania zmierzające do upowszechniania
zdrowych stylów życia, a jednym z elementów zdrowego stylu życia jest powstrzymanie się od nadużywania
substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Osiągnięcie takiego celu ogólnego jest możliwe jedynie
poprzez ścisłą interdyscyplinarną współpracę i ścisłą koordynacje działań wielu instytucji. Zakłada się, że im
większy jest popyt na zdrowe style życia, tym mniejszy na używanie substancji psychoaktywnych. Warto
dodać, że efektywne działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania używania środków odurzających
mogą wpływać korzystnie na szersze aspekty życia społecznego zapobiegać przestępczości, chronić zdrowie,
zapobiegać problemom szkolnym i rodzinnym.
Podstawą prawną w Polsce do działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii Dz.U.2012.124 j.t. oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania
narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu
i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa
o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na: promocji zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom obyczajowym,
z którymi wiąże się ograniczanie nadużywania środków psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców
naszej gminy, wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach
zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych, - podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz
innych inicjatyw społecznych.
Podstawowe cele programu
Jak wcześniej wspomniano głównym celem programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz
problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy Wiązownica ze szczególnym uwzględnieniem problemu
w środowisku dzieci i młodzieży poprzez:
I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
1. Cykliczne badanie i systematyczne kontrolowanie problematyki narkomanii na terenie Gminy.
2. Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie szkodliwości środków
i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach, w szczególności
dla dzieci i młodzieży /dystrybucja - zakup plakatów, ulotek, książek itp./.
3. Zapewnienie literatury fachowej pomocowej przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturowo-rozrywkowych i akcji profilaktycznych /festyny,
konkursy, koncerty, teatry itp./, których głównym przesłaniem jest „Wolność bez narkotyków”.
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5. Rozwijanie wśród rodziców umiejętności nawiązywania z dziećmi rozmów na temat narkotyków- szkolenie
dla rodziców w trakcie wywiadówek (spotkania szkoleniowo – rekreacyjne).
6. Dofinansowanie form czynnego wypoczynku: wycieczki, obozy, kolonie, spotkania młodych, festyny itp.
7. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez imprezy o charakterze rozrywkowym
(festyny, zabawy, wycieczki, konkursy, spektakle /zakup nagród dla laureatów/,), sportowym itp., których celem
jest promowanie zdrowego trybu życia wolnego od narkotyków i innych używek.
8. Finansowanie (organizowanie) spotkań rekreacyjno – szkoleniowych, imprez wyjazdowych itp. na temat
przeciwdziałania narkomanii i innym patologiom dla dzieci, młodzieży, członków OSP, nauczycieli, Kół Gospodyń
Wiejskich itp.
9. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach z terenu Gminy.
10. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - poprzez dofinansowanie (organizację) wyjazdów do
kin, na spektakle teatralne – rozrywkowe przeglądy, rekolekcje, obozy, konkursy itp. o treściach związanych
z profilaktyką uzależnień lub innych w celu zagospodarowania wolnego czasu bez narkotyków, itp.
II. Zorganizowanie form pomocy dla rodzin osób nadużywających narkotyków
1. Współdziałanie z policją, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia,
parafiami, sołtysami wsi oraz wyspecjalizowanymi pracownikami i służbami w celu udzielania profesjonalnej
pomocy dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.
2. Wdrażanie metod wczesnego rozpoznawania i diagnozowania uzależnień oraz wprowadzanie skutecznych
interwencji wobec pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej (kontakt z lekarzem, psychologiem).
3. Informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych.
4. Wstępne motywowanie do terapii.
5. Zlecanie zorganizowania stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym kościołów i związków wyznaniowych imprez o charakterze lokalnym, gminnym
i ponad gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej roli sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
promocji formy spędzenia czasu wolnego i zdrowego stylu życia bez uzależnień w tym ze szczególnym naciskiem
na szkodliwość narkotyków.
III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
narkomanii
1. Udzielanie wsparcia przez bezpłatne udostępnienie pomieszczeń dla organizacji pożytku publicznego,
zajmujących się statutowo rozwiązaniem problemów uzależnień.
2. Współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi, Ludowymi Klubami Sportowymi, Szkołami,
Stowarzyszeniami, Domami Kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich, Zespołami Śpiewaczymi oraz Parafiami
z terenu Gminy Wiązownica, mająca na celu promocję zdrowego stylu życia.
3. Wspieranie przez bezpłatne udostępnienie pomieszczeń stanowiących bazę sportowo- rekreacyjną oraz
obiekty kultury jako zaplecze imprez będących niejednokrotnie jedynym miejscem spotkań młodzieży bez
obecności narkotyków.
4. Doposażenie i wspieranie finansowe działań w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży dzieci
z terenu Gminy Wiązownica poprzez zakupy sprzętu sportowego, rekreacyjnego, muzycznego, nagłaśniającego,
mebli itp. a także ich remont.
5. Dofinansowanie innych form rozwiązywania problemów narkotykowych.
Finansowanie
W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wiązownica na 2013 rok
przewidziano kwotę 10 000 złotych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
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UCHWAŁA NR XXVI/217/2013
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2013.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.2012.1356 j.t. z późn. zm./.
Rada Gminy w Wiązownicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2013 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica, zaś nadzór nad jej realizacją Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. W celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Rada Gminy zabezpiecza w budżecie gminy środki
finansowe pochodzące z następujących źródeł:
1. Środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości.
2. Środki dodatkowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 4. Wójt Gminy Wiązownica sporządza i przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed jego uchwaleniem na rok następny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/.../2013
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 30 stycznia 2013 r.

GMINNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA
ALKOHOLOWYCH GMINY WIĄZOWNICA NA 2013 ROK

PROBLEMÓW

1. Wstęp do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Spośród problemów społecznych występujących w całym kraju szczególne znaczenie mają różne zjawiska
powiązane z alkoholem. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiaru oraz konsekwencji zdrowotnych
i społecznych nadużywania alkoholu i alkoholizmu.
Alkoholizm to choroba, która rozwijają się latami, niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się
jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego uzależnionego, one dotykają wszystkich
osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym. Można powiedzieć, że problemy związane
z alkoholem ma nie tylko ten, kto pije, bowiem nikt nie pije w próżni społecznej, mają je ci wszyscy, którzy
pozostają w więzi z alkoholikiem Ci, którzy są od niego zależni, którzy żyją z nim w jakiejkolwiek wspólnocie.
Tworzą oni pewną wspólną grupę przez swoje cierpienie, lęk, bezradność, niepokój o innych w rodzinie czy
desperację.
Alkoholizm dotyka coraz więcej osób bez względu na wiek, płeć i pochodzenie społeczne. Napoje
alkoholowe stają się nieodłącznym elementem spotkań rodzinnych, towarzyskich czy zawodowych bez względu
na środowisko. Najczęściej wskazywanym miejscem, w którym młodzież po raz pierwszy sięgnęła po alkohol
była uroczystość rodzinna lub impreza towarzyska. Niestety taka sytuacja ma bezpośredni związek z tradycja
panującą w Polsce, gdzie różnego rodzaju imprezy rodzinne kojarzone są ze spożyciem alkoholu. Niepokojące
jest zjawisko powszechnej tolerancji spożywania alkoholu przez ludzi młodych. Niejednokrotnie rodzice sami
podają dzieciom tzw. alkohole słabe, np. szampan, piwo. Powodem, dla którego osoby młode sięgają po napoje
alkoholowe podczas imprez towarzyskich jest chęć dobrej zabawy i polepszenia samopoczucia, a także
przyjemność, jaką daje sama konsumpcja.
Niestety spożywanie alkoholu często prowadzi do uzależnienia. W świadomości młodych ludzi takie
przekonanie może jeszcze nie występować, co prawdopodobnie wynika z braku dostatecznej wiedzy na temat
mechanizmów uzależnień. Z różnych badań wynika, że ponad połowa ludzi młodych ma obawy, co do swojego
zachowania po spożyciu napojów alkoholowych, co natomiast wynika z braku umiaru w piciu. Najczęściej
wskazywanym miejscem gdzie młodzież może zakupić alkohol jest pub, dyskoteka czy sklep.
Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście państw pod względem ilości spożycia alkoholu
przypadającego na statystycznego Polaka oraz ilości osób uzależnionych. Jak wiadomo człowiek może
uzależnić się nie tylko od alkoholu, ale także od innych substancji psychoaktywnych. Przystępując do
opracowania gminnego programu konieczne jest uświadomienie, że problemy związane z uzależnieniem od np.
alkoholu, narkotyków i innych używek dotyczą różnych sfer naszego życia i powodują różne szkody
(zdrowotne, społeczne, ekonomiczne) zarówno te wymierne, związane choćby z opieką zdrowotną, wypadkami
drogowymi, bezrobociem, przestępczością oraz ubóstwem, jak i te niewymierne (ból i cierpienie). Należy
zdawać sobie sprawę z tego, że szkody te dotyczą zarówno kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej
rodziny. Dlatego "polityka uzależnień" powinna obchodzić wszystkich i chociaż obserwacje wskazują, że
w samorządach gminnych dzieją się rzeczy ważne i potrzebne, to należy wciąż doskonalić i rozwijać lokalne
systemy rozwiązywania problemów uzależnień.
Podstawę prawną przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych”
stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz.U.2012.1356 j.t. z późn. zm./.
Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podejmowania działań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach
swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze
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skierowane do społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu. Działania te ujęte są
w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
Po kilku latach funkcjonowania znowelizowanej ustawy i realizowania kolejnych programów profilaktyki
nadszedł czas na zmiany ku lepszym rozwiązaniom, rozwiązaniom miejmy nadzieję bardziej skutecznym.
W obecnej dobie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom z problemem alkoholowym,
a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to robić szybciej, skuteczniej,
efektywniej. Pomagać to nie tylko znaczy minimalizować skutki, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać,
czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie
z sytuacją trudną, konfliktową, pokazywać jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję.
Pomagać to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie
było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie”
w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.
Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży nasilił się w okresie przemian społecznych w naszym kraju. Nałóg
alkoholowy utrudnia, jeśli wręcz nie umożliwia zdobycie przez młodzież wykształcenia i zawodu, wyklucza
udział w działalności społeczno-politycznej. Zamiast więc rozwoju i awansu życiowego następuje degradacja
społeczna.
Zgodnie z założeniami nowoczesnych teorii rozwiązywania problemów alkoholowych, za bardzo skuteczne
uważa się takie działania profilaktyczne, które skierowane są nie tylko na osoby podlegające tym działaniom,
ale także skierowane są na konkretne środowisko społeczne, w którym dana osoba wychowuje się i mieszka.
Środowiskiem takim może być dom rodzinny, szkoła, podwórko, dyskoteka, klub sportowy, a także środowisko
lokalne, miejsce pracy, kościół itp.. Wszystkie te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują, kształtując
człowieka, co powoduje, że konieczna jest ich ścisła współpraca. Ponadto zapobieganie problemom
alkoholowym wymaga tworzenia lokalnych inicjatyw, z podziałem konkretnych zadań między instytucje
i osoby realizujące zadania profilaktyczne, a wówczas będą one najbardziej skuteczne i dostosowane do
warunków lokalnych.
W naszej gminie można zauważyć, że brak pracy wśród dorosłych i młodzieży powoduje, że osoby te dla
zabicia czasu wolnego spotykają się na przystankach lub w innych miejscach publicznych na terenie gminy
i aby zapomnieć o istniejących problemach zaczynają „topić smutki w alkoholu”. Przez co ich dotychczasowe
życie zaczyna się zmieniać - wzrastają konflikty w domach, dochodzi do częstych awantur, bijatyk oraz agresji
w stosunku do rówieśników.
Istotną rolę w procesie pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych odgrywają świetlice. Ich głównym
zadaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją programów
profilaktycznych jak również wspieranie rodzin przez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi,
opiekuńczymi i edukacyjnymi.
Z uwagi na zauważane problemy mieszkańców gminy Wiązownica związane z alkoholizmem, gmina
podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ważne jest, aby nie
koncentrować się wyłącznie na osłabieniu czynników ryzyka, lecz również na wspieraniu głównych czynników
chroniących – zwłaszcza kształtowaniu silnej więzi rodzinnej, rozwijaniu zainteresowania nauką szkolną,
wzmacnianiu gotowości do respektowania norm i wartości, a także wspieraniu praktyk religijnych.
Podstawowym celem Programu jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenia wśród mieszkańców, dzieci
i młodzieży już od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności sportowej, naukowej
i artystycznej jako alternatywy wobec uzależnień szczególnie picia alkoholu oraz innym zjawiskom
patologicznym, a także kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program jest ukierunkowany
również na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucia społecznego zaangażowania, wrażliwości na
problemy bliźnich, kształtowanie postaw szacunku wobec rodziców i wychowawców, wrażliwości na wartości
kultury, poszanowania przyrody, zdobywanie wiedzy o regionie, a także na stworzenie warunków do rozwoju
osobistych talentów młodzieży.
Działania ujęte w programie związane są zarówno z profilaktyką przejawiającą się organizowaniem różnego
rodzaju imprez profilaktycznych, konkursów, zajęć sportowych czy świetlicowych oraz organizacją festynów
promujących zdrowy styl życia jak i innych form spędzania wolnego czasu.
2. Informacja o Gminie.
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Gmina Wiązownica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie
jarosławskim. Sąsiaduje z gminą Laszki, Jarosław (powiat jarosławski), Stary Dzików i Oleszyce (powiat
lubaczowski) oraz Adamówką i Sieniawą (powiat przeworski). Administracyjnie podzielona jest na 12 sołectw
zamieszkałych łącznie przez 11.647 mieszkańców.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 47,73 osób/km2. Gmina zajmuje obszar 244 km2. Wiązownica jest
największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim.
Problemy społeczne w gminie:
- bezrobocie /852 osób zarejestrowanych jako bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w tym:
417 kobiet i 435 mężczyzn/ faktyczna liczba bezrobotnych jest znacznie większa/,
- stan ubóstwa 229 rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wysoka stopa bezrobocia przedkłada się na sferę zachowań alkoholowych. Bezrobocie powoduję
jednocześnie bezczynność osób w wieku aktywności zawodowej i pozbawiając niekiedy jedynego dochodu
doprowadza do szeregu niedogodności zmuszając osoby i rodziny do zmiany dotychczasowego stylu życia
i rezygnacji ludzi młodych z dalszego kształcenia itp. Jak wynika z badań spadek dochodów (co przy
rosnącym bezrobociu jest normą), brak perspektyw na przyszłość przyczyniają się do wzrostu skali
problemów alkoholowych. Brak pracy, konieczność poszukiwania jej poza miejscem zamieszkania
ograniczają możliwość samodzielnego zaspokajania potrzeb materialnych rodzin, sprzyjają reakcjom
i zachowaniom frustracyjnym. Skutkiem tego może być powstawanie negatywnych mechanizmów redukcji
napięć, w tym poprzez nadużywanie alkoholu, a dalszą tego konsekwencja mogą być zachowania agresywne
i przemoc w rodzinach.
3. Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie za rok poprzedni:
a/ ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 47
b/ dane dotyczące naruszeń prawa i porządku publicznego - 795 interwencji Policji /w tym 687 interwencji
publicznych i 108 interwencji domowych/
c/ ilość osób z terenu gminy zatrzymanych w policyjnych izbach zatrzymań do wytrzeźwienia - 51
d/ liczba osób objętych pomocą społeczną w związku z problemami alkoholowymi -38
W rodzinach, które objęte są pomocą GOPS, pracownicy dość często obserwują „stwarzanie” sytuacji picia
alkoholu. Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany,
ponieważ obok alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, problemy
wychowawcze i zdrowotne oraz bieda. W wielu rodzinach zauważa się zjawisko dziedziczenia „alkoholizmu”.
e/ ilość osób kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie -11
mężczyzn.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
)*+',-.//0-12(34,2,-,425.67204(0,88(-493:';$*<=>&%?
!"#$%&'1

4. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Zadania własne gminy odbywać się będą przez realizację następujących zadań szczegółowych:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Zadanie będzie realizowane przez:
1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków dotyczących
osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania.
2. Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia
terapii.
3. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu, którzy nie zgadzają się dobrowolnie poddać leczeniu na
badania (przez biegłych /psycholog, psychiatra/ orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) do
placówek specjalistycznych zajmujących się diagnozą i terapią problemów uzależnienia i współuzależnienia od
alkoholu – celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu oraz podejmowania decyzji odnośnie sposobu leczenia
(poddania się leczeniu odwykowemu). /Finansowanie sporządzania opinii biegłego orzekającego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu, zaliczki dla biegłych oraz opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu/.
4. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych /broszury, ulotki, czasopisma, materiały
biurowe itp./ dla instytucji i organizacji /GOPS, Szkoła, Parafia, Ośrodek Zdrowia, Policja, Klub Sportowy,
Stowarzyszenia Katolickie/ na potrzeby działalności związanej z profilaktyką przeciwalkoholową.
5. Udzielanie wsparcia finansowego Poradni Odwykowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu /na działalność poza statutową /.
6. Współpraca z placówkami leczniczymi w zakresie pomocy osobom uzależnionym.
7. Zwrot kosztów dojazdu osobom kierowanym na leczenie ambulatoryjne, wobec których zastosowano
obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu oraz osobom, które same poddały się leczeniu odwykowemu.
8. Dofinansowanie kosztów wyjazdów na spotkania i imprezy trzeźwościowe osób, którym udało się wyjść
z nałogu.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zjawisko przemocy w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinach.
Statystyki podają, że większość sprawców czynów kwalifikowanych przez Kodeks Karny jako fizyczne lub
psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków
uzależniających.
Zadanie realizowane będzie przez:
1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w sprawach osób nadużywających alkohol oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.
2. Współdziałanie z Posterunkiem Policji działającym na terenie gminy, pracownikami socjalnymi GOPS,
organizacjami społecznymi itp. w celu ochrony przed przemocą w rodzinie oraz pomoc ofiarom
przemocy.Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania
ofiarom przemocy domowej - organizowanych dla pracowników służb społecznych i instytucji stykających się
z ofiarami i sprawcami przemocy domowej /w tym członków Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych/.
4. Organizację - finansowanie szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych.
5. Pomoc finansową w prowadzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
6. Utworzenie, prowadzenie i finansowanie
wychowawczych / na terenie gminy.

działalności

świetlic

środowiskowych

/opiekuńczo –
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7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów,
psychologów, nauczycieli, którzy są zatrudnieni w tego typu placówkach lub deklarują gotowość podjęcia tego
typu pracy.
8. Prowadzenie działań związanych z ewaluacją /wewnętrzną i zewnętrzną/ programów pomocy dla dzieci oraz
programów badawczych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Zadanie realizowane będzie przez:
1. Współpracę z dyrektorami szkół w sprawie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży /dystrybucja - zakup plakatów, ulotek, książek itp./.
2. Przyjmowanie do realizacji /finansowanie/ w szkołach podstawowych i gimnazjach programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców, takich jak, np. "Drugi Elementarz", "Noe", "Spójrz
inaczej", "Zanim spróbujesz", "Tak czy nie" itp.
3. Prowadzenie monitoringu /określenie skali/ zjawiska picia alkoholu i innych zachowań problemowych
w populacji dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców – mających na celu podniesienie kompetencji
wychowawczych i umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy.
5. Inicjowanie wydarzeń (konkursów, przeglądów, festynów na świeżym powietrzu, w świetlicach, szkołach
itp.) angażujących rodziców z dziećmi, tworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dla rodzin itp..
6. Finansowanie innych form programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia i alternatywnych
form spędzania czasu wolnego jak:
- imprezy, uroczystości połączone z konkursami wiedzy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii,
przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa o ruch drogowym / zakup nagród dla laureatów/- organizowane przez
Szkoły, Gimnazja, Ośrodki Kultury, Parafie, Stowarzyszenia Katolickie /KSM, RAM/, kluby, LKS, Koła
Gospodyń Wiejskich, Zespoły Śpiewacze inne stowarzyszenia, itp.
- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży /dorośli/ z grup ryzyka /rodziny alkoholowe / na kolonie, obozy,
wycieczki, pielgrzymki i rekolekcje wyjazdowe, mające w programie zajęcia terapeutyczne lub profilaktyczne.
- finansowanie (organizowanie) spotkań rekreacyjno – szkoleniowych, imprez wyjazdowych itp. na temat
przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom dla dzieci, młodzieży, członków OSP, nauczycieli, Kół
Gospodyń Wiejskich itp.
- wspieranie działalności klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, zespołów śpiewaczych z terenu gminy
oraz rad rodziców działających przy szkołach na terenie gminy Wiązownica.
- angażowanie mieszkańców gminy (w szczególności dzieci i młodzieży) do działań w zakresie kultury fizycznej,
kultury i sztuki poprzez pokrywanie kosztów tej działalności w formach nie zorganizowanych (zawody i gry
sportowe, występy twórcze i okazjonalne mające na celu promocję zdrowego, bez nałogów stylu życia).
- prowadzenie zdrowego stylu życia (bez nałogów) wypełnionego w wolnym czasie kulturą, sztuką, nauką
i sportem.
- wspieranie działań promujących gminę Wiązownica jako jednostkę samorządową o rozwiniętym życiu
kulturalnym i sportowym, gminę aktywnych mieszkańców bez nałogów i uzależnień – znajdujących radość
życia w aktywności twórczej na polach kultury, sztuki, nauki i sportu.
Poprzez dofinansowanie imprez, festynów, konkursów, wycieczek itp. chcemy uświadomić dzieciom,
młodzieży i mieszkańcom, że zawsze mają wybór, jednak zanim sięgną po alkohol powinni dobrze
zastanowić się, co jest dla nich najlepsze i najkorzystniejsze.
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7. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - poprzez organizację wyjazdów do kin, na spektakle
teatralne – rozrywkowe (przeglądy), rekolekcje, obozy, konkursy itp. o treściach związanych z profilaktyką
uzależnień lub innych w celu zagospodarowania wolnego czasu bez alkoholu, itp.
8. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje
i ruchy abstynenckie np. harcerstwo, ruchy liderów młodzieżowych, ruchy apostolskie, KSM, Młodzieżową Radę
Gminy Wiązownica itp. w szczególności:
- kontynuowanie doposażenia i wspieranie finansowe działań w świetlicach środowiskowych /opiekuńczo –
wychowawczych/ dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem działających na terenie gminy
Wiązownica /zakup gier, sprzętu nagłaśniającego, multimedialnego, stołów bilardowych i pingpongowych,
sprzętu sportowego i rekreacyjnego, stroi itp./.
- finansowanie lub dofinansowywanie modernizacji i remontów mających na celu poprawę warunków świetlic
środowiskowych, klubów, świetlic przyparafialnych itp. działających na terenie gminy, w których organizowane
są spotkania opłatkowe, jasełkowe, oazowe, rekolekcyjne itp./propagujące zdrowy styl życia/ a także inne
spotkania rekreacyjno – szkoleniowe, konkursy, przeglądy itp. na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
patologiom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy.
- tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację miejsc
uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku /kluby, świetlice, tereny rekreacyjne, place zabaw, boiska i hale
sportowe z pełnym wyposażeniem itp./ stanowiące część ogólnego planu działań.
- wspieranie i pomoc finansowa młodzieży zgromadzonej w harcerstwie w miejscowościach na terenie gminy
i Młodzieżowej Rady Gminy Wiązownica - na działania związane z propagowaniem trzeźwych obyczajów,
promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- utworzenie i wyposażenie świetlic środowiskowych /opiekuńczo – wychowawczych/ lub klubów
w miejscowościach na terenie gminy Wiązownica /zakup gier, sprzętu nagłaśniającego, stolików, krzeseł, mebli
itp./ - umożliwiających organizowanie w nich spotkań zmierzających do ograniczenia kontaktów z miejscami
gdzie podaje się alkohol oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako formy zajęcia promującego
zdrowy wolny od uzależnień styl życia.
- wspomaganie świetlic wiejskich, realizujących zadania związane z profilaktyka alkoholowa poprzez
dofinansowanie np. festynów rodzinnych, dnia dziecka, zawodów sportowych itp.
- pomoc finansową przy organizacji „Pikniku Rodzinnego – Dnia Rodziny” w miejscowości Wiązownica
organizowanej przez Zespół Szkół w Wiązownicy - celem tej imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia
poprzez sport i dobrą zabawę bez alkoholu.
- pomoc finansową przy organizacji „Familiady” organizowanej przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Szówsku celem imprezy jest promowanie formy spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny wolnej od alkoholu,
- pomoc finansową przy organizacji „Biesiady nad Wyczawą” w Wiązownicy - celem imprezy jest promowanie
formy spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny wolnego od nałogów.
- pomoc finansową przy organizacji cyklicznej imprezy „ Mówię NIE nałogom – Sport przede wszystkim ” –
„Zdrowie To ,Mój Największy Skarb – Wiem Jak Go Chronić” organizowanej przez Szkołę Podstawową
i Gimnazjum w Zapałowie – mającej na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia.
- pomoc finansową przy organizacji Gminnego Konkursu na „Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”
organizowanego przez Zespół Szkół w Wiązownicy - celem imprezy jest promowanie formy spędzenia czasu
wolnego w gronie rodziny wolnego od nałogów
- pomoc finansową przy organizacji „Gminnego Przeglądu Teatrzyków Jasełkowych” – organizowanego przez
Zespół Szkół w Wiązownicy, Szkołę Podstawową w Manasterzu oraz GCK w Wiązownicy - celem imprezy jest
promowanie formy spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny wolnego od nałogów.
- pomoc finansową przy organizacji „Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej” –organizowanego przez Zespół
Szkół w Wiązownicy - celem imprezy jest promowanie formy spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny
wolnego od nałogów
- pomoc finansową przy organizacji „Festiwalu Kolęd i Pastorałek” organizowanego przez Dom Kultury i Parafię
w Zapałowie - celem imprezy jest promowanie formy spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny wolnego od
nałogów.
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- pomoc finansowa przy organizacji Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym organizowanego przez Szkołę
Podstawowa w Ryszkowej Woli - realizującego program edukacyjno – interwencyjny, mający na celu
zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg
9. Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe:
- organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienia
profilaktyczne.
10. Budowa akceptacji społecznej wraz z kościołem katolickim dla postaw abstynenckich, trzeźwościowych
/rekolekcje trzeźwościowe lub inne formy/.
- pomoc finansowa przy organizowaniu Rekolekcji dla Rodzin z Gminy Wiązownica itp..
11. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z możliwością dożywiania:
- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie działań związanych z rekreacją,
turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzenia wolnego czasu zapobiegających patologii społecznej,
współpraca z klubami sportowymi i szkołami – w zakresie zakupu sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
wyposażenie hal sportowych boisk i placów zabaw /organizacja imprez sportowych, turniejów piłki nożnej
siatkówki itp./. Poprzez dofinansowanie imprez sportowych i pogadanek na temat alkoholizmu czy różnego
rodzaju zakupy pragniemy ukazać, że sport to dobry pomysł na profilaktykę, ponieważ promuje uniwersalne
wartości, daje możliwość rozwoju osobistego i poprawia sprawność fizyczną.
12. Promocję zdrowego stylu życia, propagowanie życia w trzeźwości – dofinansowanie dożywiania,
wypoczynku i udziału w imprezach o charakterze kulturalny, turystyczno-krajoznawczym, rekreacyjnym
i sportowym dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - /paczki mikołajkowe, zabawy choinkowe dla dzieci,
Dzień Dziecka itp./ -organizowanych przez ZHP, KSM, Dyrektorów Szkół oraz przez Parafie.
13. Dofinansowanie innych form rozwiązywania problemów alkoholowych.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów
alkoholowych.
Zadanie realizowane będzie przez:
1. Zapewnienie wsparcia finansowego /w miarę możliwości/ edukacyjnego i lokalowego dla realizacji
programu.
2. Wsparcie finansowe dodatkowych działań wykraczających poza statutową działalność - realizowanych przez
Izbę Wytrzeźwień działającą na naszym terenie oraz Policyjną Izbę Zatrzymań przy Komendzie Powiatowej
w Jarosławiu.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy określonych w art. 13 1 i 15
dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania tych napojów
osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na
kredyt lub pod zastaw oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Wydawanie opinii dotyczących złożonych podań w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić przeprowadzenie kontroli
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Kontrolę powinien przeprowadzić, co najmniej trzy osobowy
zespół w składzie: członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjant, pracownik
Urzędu Gminy na podstawie pisemnych upoważnień wydawanych przez Wójta Gminy [dopuszcza się możliwość
kontroli w sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wiązownica
z zastosowaniem tzw. „zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią
(poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod
uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia)].
VI. Zasady wynagradzania członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
w następujący sposób:
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- za udział w posiedzeniu Komisji - 70,00 zł /za każde posiedzenie Komisji/. Podstawę do wypłacenia
wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności na posiedzeniu lub innych czynnościach
wykonywanych przez Komisję.
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby posiadające
wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej, zgodnie
z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie
z Rekomendacjami PARPA reprezentują one środowiska działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Mogą być one bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań stanowiących
elementy GKRPA, wykonując przydzieloną pracę na podstawie odrębnych umów – zleceń.

Mając powyższe dane można śmiało stwierdzić, że polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na
terenie Gminy Wiązownica prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie
stanowiącym rozwiniecie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu prowadzonych
w latach poprzednich.
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