UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/197/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA.
z dnia 31 stycznia 2017 r.
Działając 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie

44.049.357,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie

41.238.063,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie

2.811.294,61 zł.

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie
- wydatki bieżące w kwocie
- wydatki majątkowe w kwocie

43.904.757,61 zł, z tego:

39.552.018,24 zł;
4.352.739,37 zł.

3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie

144.600,00 zł.

4. Określa się przychody budżetu w kwocie

1.824.000,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie1.824.000,00 zł.
5. Określa się rozchody budżetu w kwocie

1.968.600,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie

1.968.600,00 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w kwocie
z tego:

3.824.000,00 zł,

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.824.000,00 zł.
§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
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. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na
realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki
funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski
żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 333, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym
wygasają z upływem roku.
3. 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.
4. 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, 3 i 4 ustawy. Z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2a-2b,
a w przypadku niewykorzystania środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednim roku
budżetowym gmina może przeznaczyć je na cele określone w art. 6r ust. 2c ustawy.
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§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 68.900,00 zł, z tego:
- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 68.900,00 zł.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie

50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie

262.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 122.000,00 zł;
b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla
nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 40.000,00 zł;
c) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.
§ 6. Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie
554.400,00 złz tytułu dopłaty do 1 m3:
- dostarczanej wody (304.500 m3 x 0,12)

36.540,00 zł;

- odprowadzanych ścieków (189.000 m3 x 2,74)

517.860,00 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
Rozdział

Paragraf

750
75011
2010

75045
2010

751
75101

2010

852
85213

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło

Kwota
zł

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
DOCHODY BIEŻĄCE

93 026,00
92 926,00
92 926,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

92 926,00

Kwalifikacja wojskowa
DOCHODY BIEŻĄCE

100,00
100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

100,00

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

1 973,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 973,00

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

89 000,00
35 800,00
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w zajęciach w centrum integracji społecznej
DOCHODY BIEŻĄCE
2010

85228
2010

855
85501

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

35 800,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
DOCHODY BIEŻĄCE

53 200,00
53 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

53 200,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
DOCHODY BIEŻĄCE
2060

85502

2010

35 800,00

14 048 100,00
8 870 000,00
8 870 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

8 870 000,00

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

5 178 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

5 178 100,00

Ogółem dochody:

5 178 100,00

14 232 099,00

WYDATKI:
Dział
Rozdział

Paragraf

750
75011

4010
75045

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota
zł

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

93 026,00
92 926,00
92 926,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 926,00

Kwalifikacja wojskowa
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
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4300
751
75101

4010
852
85213

4130
85228

4170
855
85501

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

Zakup usług pozostałych

100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 973,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 973,00

4210
4270
4280
4300
4410

1 973,00
1 973,00
1 973,00

Pomoc społeczna
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
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

89 000,00
35 800,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

35 800,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53 200,00
53 200,00

Wynagrodzenia bezosobowe

53 200,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010
4040
4110
4120
4170

1 973,00

35 800,00
35 800,00
35 800,00

53 200,00
53 200,00

14 048 100,00
8 870 000,00
8 870 000,00
130 283,74
77 490,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

60 500,00
4 290,00
10 800,00
1 800,00
100,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 793,74

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

33 000,00
2 000,00
300,00
13 152,84
200,00
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4440
4610
4700

3020
3110
85502

4010
4040
4110
4120

4210
4270
4280
4300
4410
4440
4610
4700

3020
3110

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

1 640,90
500,00
2 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 739 716,26

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

800,00
8 738 916,26

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 178 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
- w tym za podopiecznych 250.000,00
Składki na Fundusz Pracy

5 178 100,00
400 318,45
349 450,00
81 200,00
2 250,00
265 100,00
900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 868,45

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

28 480,59
100,00
100,00
17 500,00
200,00
2 187,86
1 500,00
800,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 777 781,55

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

500,00
4 777 281,55

Ogółem wydatki:

14 232 099,00

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

Paragraf

801
80104

2310

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło

Kwota
zł

Oświata i wychowanie
Przedszkola
DOCHODY BIEŻĄCE

79 400,00
66 100,00
66 100,00

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

66 100,00

Id: E4BDAE48-7A93-4FE7-B99C-D13D8F60C397. Podpisany

Strona 5

jednostkami samorządu terytorialnego
- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu
Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do
przedszkola niepublicznego w Szówsku
80106

2310

Inne formy wychowania przedszkolnego
DOCHODY BIEŻĄCE

13 300,00
13 300,00

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
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy
Wiązownica

13 300,00

Ogółem dochody:

79 400,00

WYDATKI:
Dział
Rozdział

Paragraf

801
80104

2540
80106

2540

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota
zł

Oświata i wychowanie
Przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacje na zadania bieżące

79 400,00
66 100,00
66 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

66 100,00

Inne formy wychowania przedszkolnego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacje na zadania bieżące

13 300,00
13 300,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

13 300,00

Ogółem wydatki:

79 400,00

66 100,00

13 300,00

§ 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
Rozdział
756
75618

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło

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
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0480

DOCHODY BIEŻĄCE

130 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

130 000,00

Ogółem dochody:

130 000,00

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota
zł

WYDATKI:
Dział
Rozdział

Paragraf

851
85153

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

130 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
2 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4190
4210
4300
85154

11 000,00

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

1 000,00
1 000,00
9 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110
4170

4190
4210
4300
4390
4410
4610
4700

117 000,00
117 000,00
117 000,00
33 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00
32 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

84 000,00

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

10 000,00
29 000,00
38 000,00
4 000,00
200,00
2 000,00
800,00

Ogółem wydatki:

130 000,00

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI
- Sołectwo Cetula
- Sołectwo Manasterz
- Sołectwo Mołodycz
- Sołectwo Nielepkowice
- Sołectwo Piwoda
- Sołectwo Radawa
- Sołectwo Ryszkowa Wola

Id: E4BDAE48-7A93-4FE7-B99C-D13D8F60C397. Podpisany

258 092,13 zł z tego:

20 389,42 zł
26 042,47 zł
22 365,24 zł
16 684,74 zł
27 442,01 zł
17 123,82 zł
26 920,62 zł

Strona 7

- Sołectwo Surmaczówka
- Sołectwo Szówsko
- Sołectwo Wiązownica
- Sołectwo Wólka Zapałowska
- Sołectwo Zapałów

10 647,50 zł
27 442,01 zł
27 442,01 zł
8 150,28 zł
27 442,01 zł

WYDATKI:
Dział
Rozdział

Paragraf

600
60016

4270

600
60017

4270
700
70005

4210

600
60016

4270
4300

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota
zł

SOŁECTWO CETULA

20 389,42

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 389,42
20 389,42
20 389,42

Zakup usług remontowych
- remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Cetula

20 389,42

SOŁECTWO MANASTERZ

26 042,47

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21 042,47
21 042,47
21 042,47

Zakup usług remontowych
- remont dróg wiejskich na terenie sołectwa Manasterz

21 042,47

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00
5 000,00
5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu

5 000,00

20 389,42
20 389,42

21 042,47
21 042,47

5 000,00
5 000,00

SOŁECTWO MOŁODYCZ

22 365,24

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

22 365,24
22 365,24
22 365,24

Zakup usług remontowych
- poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Mołodycz
Zakup usług pozostałych

12 365,24
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22 365,24
22 365,24

10 000,00
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- poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Mołodycz
SOŁECTWO NIELEPKOWICE
600
60017

4270
700
70005

4210
4300

600
60016

4270

700
70005

4210

600
60016

16 684,74

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00
6 000,00
6 000,00

Zakup usług remontowych
- remont dróg na terenie sołectwa Nielepkowice

6 000,00

6 000,00
6 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup iluminacji świetlnych
Zakup usług pozostałych
- montaż iluminacji świetlnych

10 684,74
10 684,74
10 684,74

SOŁECTWO PIWODA

27 442,01

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00
20 000,00
20 000,00

Zakup usług remontowych
- remont dróg gminnych, przepustów drogowych
w miejscowości Piwoda

20 000,00

10 684,74
10 684,74
6 684,74
4 000,00

20 000,00
20 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 442,01
7 442,01
7 442,01

Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup sprzętu AGD i naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej
w Piwodzie

7 442,01

7 442,01
7 442,01

SOŁECTWO RADAWA

17 123,82

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

17 123,82
17 123,82
17 123,82
17 123,82
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6050

600
60017

4270

600
60016

4270

60017

4270

700
70005

4210

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa
Radawa

17 123,82

SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA

26 920,62

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 920,62
26 920,62
26 920,62

Zakup usług remontowych
- remont dróg oraz kopanie rowów przy tych drogach na terenie
sołectwa Ryszkowa Wola

26 920,62

SOŁECTWO SURMACZÓWKA

10 647,50

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 647,50
2 647,50
2 647,50

Zakup usług remontowych
- remont dróg gminnych, przepustów drogowych
w miejscowości Surmaczówka

2 647,50

Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00
3 000,00

Zakup usług remontowych
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
sołectwa Surmaczówka

3 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00
5 000,00
5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Surmaczówce

5 000,00

SOŁECTWO SZÓWSKO
600
60016

26 920,62
26 920,62

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE

Id: E4BDAE48-7A93-4FE7-B99C-D13D8F60C397. Podpisany

2 647,50
2 647,50

3 000,00
3 000,00

5 000,00
5 000,00
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z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4270
700
70005

6060

926
92601

4210
4300

600
60016

4270
60017

4270

700
70005

Zakup usług remontowych
- remont dróg gminnych w miejscowości Szówsko

6 000,00
6 000,00
6 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup dwóch traktorków do koszenia trawy na potrzeby
sołectwa Szówsko

18 000,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE

3 442,01
3 442,01
3 442,01

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 442,01
3 442,01

Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup nowych krzesełek na stadionie sportowym w Szówsku
Zakup usług pozostałych
- montaż nowych krzesełek na stadionie sportowym w Szówsku

2 000,00
1 442,01

SOŁECTWO WIĄZOWNICA

27 442,01

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 442,01
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

Zakup usług remontowych
- remont dróg na terenie sołectwa Wiązownica

7 000,00

Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 442,01
7 442,01

Zakup usług remontowych
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
sołectwa Wiązownica

7 442,01

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

3 000,00
3 000,00
3 000,00
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3 000,00
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4210
754
75412

4270

700
70005

4270

600
60016

4270

60017

4270

700
70005

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy

3 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Zakup usług remontowych
- wymiana drzwi w budynku remizy w Wiązownicy

10 000,00

10 000,00
10 000,00

SOŁECTWO WÓLKA ZAPAŁOWSKA

8 150,28

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 150,28
8 150,28
8 150,28

Zakup usług remontowych
- remont sali w świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej

8 150,28

8 150,28
8 150,28

SOŁECTWO ZAPAŁÓW

27 442,01

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 442,01
10 000,00
10 000,00

Zakup usług remontowych
- remont dróg gminnych, przepustów drogowych
w miejscowości Zapałów

10 000,00

Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 442,01
10 442,01

Zakup usług remontowych
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
sołectwa Zapałów

10 442,01

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup piły spalinowej na potrzeby sołectwa Zapałów
3.500,00 zł
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Zapałowie
3.500,00 zł
Ogółem wydatki:

7 000,00

258 092,13

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

Paragraf

900
90019

0690

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

Kwota
zł

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

13 000,00
13 000,00

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

13 000,00

Ogółem dochody

13 000,00

13 000,00

WYDATKI:
Dział
Rozdział

Paragraf

900
90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4300

90004

4210
4300

90006

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

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

Kwota
zł
13 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00
10 000,00

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

5 000,00
5 000,00

Ochrona gleby i wód podziemnych
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00
2 000,00
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4300

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

2 000,00

13 000,00

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

Paragraf

900
90002
0490
0640
0910

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

Kwota
zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
DOCHODY BIEŻĄCE

635 400,00
635 400,00
635 400,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

630 000,00

Ogółem dochody

635 400,00

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota
zł

5 000,00
400,00

WYDATKI:
Dział
Rozdział

Paragraf

900
90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010
4040
4100
4110
4120

4210
4280
4300
4410
4430
4440
4610
4700

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

635 400,00
635 400,00
635 400,00
634 900,00
57 300,00
38 000,00
3 000,00
8 000,00
7 300,00
1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

577 600,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

6 500,00
200,00
568 300,00
100,00
300,00
1 100,00
200,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
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3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Ogółem wydatki:

500,00
635 400,00

§ 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 2.000.000,00 zł.
§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji
budżetowej
Dział
Rozdział

Paragraf

010
01095
0750

020
02001
0870
700
70005

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
DOCHODY BIEŻĄCE

4 500,00
4 500,00
4 500,00

Wpływy 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 za obwody łowieckie

4 500,00

Leśnictwo
Gospodarka leśna
DOCHODY MAJĄTKOWE

360 000,00
360 000,00
360 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- sprzedaż drewna

360 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
DOCHODY BIEŻĄCE
0470
0550
0750

0920

0770

Kwota
zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy 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 381.000,00 zł
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 31.000,00 zł
Wpłaty z pozostałych odsetek
- odsetki od nieterminowych wpłat należności

1 359 100,00
1 359 100,00
459 100,00
35 000,00
11 600,00
412 000,00

500,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

900 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami

900 000,00
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rolnymi
720
72095
6257

750
75011
2010

2360

75023
0970
75045
2010

751
75101

2010

756
75601

Informatyka
Pozostała działalność
DOCHODY MAJĄTKOWE

780 166,16
780 166,16
780 166,16

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na
lata 2014-2020 projektu „Wzrost efektywności i dostępności eusług na terenie Gminy Wiązownica”

780 166,16

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
DOCHODY BIEŻĄCE

93 626,00
93 026,00
93 026,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

92 926,00

100,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
DOCHODY BIEŻĄCE

500,00
500,00

Wpływy z różnych dochodów
- z tytułu wykonywania czynności płatnika

500,00

Kwalifikacja wojskowa
DOCHODY BIEŻĄCE

100,00
100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

100,00

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

1 973,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 973,00

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

8 586 310,00
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1 973,00
1 973,00

1 500,00
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0350
75615

0310
0320
0330
0340
0500
0640
0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0500
0640
0910
75618

0410
0460
0480
0490
0590
0690

75621

DOCHODY BIEŻĄCE

1 500,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

1 500,00

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

2 071 500,00

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

1 600 000,00
17 000,00
354 900,00
94 000,00
500,00
100,00

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

1 825 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

800 000,00
500 000,00
15 000,00
243 000,00
20 000,00
230 000,00
7 000,00

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

181 100,00

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński poza USC

30 000,00
15 000,00
130 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
DOCHODY BIEŻĄCE
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2 071 500,00

5 000,00

1 825 000,00

10 000,00

181 100,00

100,00
5 000,00
1 000,00

4 507 210,00
4 507 210,00
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0010
0020
758
75801

Rożne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
DOCHODY BIEŻĄCE
2920

75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101

0750

0920
0970

6257

4 491 210,00
16 000,00
15 997 419,00
9 718 226,00
9 718 226,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 718 226,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
DOCHODY BIEŻĄCE

5 935 324,00
5 935 324,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 935 324,00

Różne rozliczenia finansowe
DOCHODY BIEŻĄCE

20 000,00
20 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

20 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
DOCHODY BIEŻĄCE

323 869,00
323 869,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

323 869,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
DOCHODY BIEŻĄCE
0690

80103

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z różnych opłat
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
Wpływy 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
Wpływy z pozostałych odsetek
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
Wpływy z różnych dochodów
- z tytułu wykonywania czynności płatnika

1 442 538,45
782 678,45
11 550,00
850,00
4 400,00

2 250,00
4 050,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

771 128,45

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na
lata 2014-2020 projektu „Wykonanie monitoringu wizyjnego
oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce
dydaktyczne z ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz
z rozbudową SP w Manasterzu”
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
DOCHODY BIEŻĄCE

771 128,45
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Wpływy z usług
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem
przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

18 500,00

215 418,00

Przedszkola
DOCHODY BIEŻĄCE

182 506,00
182 506,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

116 406,00

Inne formy wychowania przedszkolnego
DOCHODY BIEŻĄCE

243 436,00
243 436,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

230 136,00

852

Pomoc społeczna

682 125,00

85213

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

51 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

35 800,00

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

83 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

83 600,00

Zasiłki stałe
DOCHODY BIEŻĄCE

81 900,00
81 900,00

2030
2310

80106
2030
2310

2010

2030

85214

2030

85216
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13 300,00

51 500,00

15 700,00

83 600,00
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2030

85219

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej
DOCHODY BIEŻĄCE

0920
0970
2030
2057

85228
2010

2360

855
85501

Wpływy z pozostałych odsetek
- 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, związków
powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
- dofinansowanie projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie”
realizowanego w ramach programu RPO WP na lata 20142020

85502

0900

2010

411 625,00
411 625,00
500,00
300,00
99 590,00
311 235,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
DOCHODY BIEŻĄCE

53 500,00
53 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

53 200,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
DOCHODY BIEŻĄCE
2060

81 900,00

300,00

14 093 100,00
8 870 000,00
8 870 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

8 870 000,00

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

5 223 100,00

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
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zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) 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 lub w nadmiernej
wysokości
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach
poprzednich świadczeń rodzinnych

20 000,00
20 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
DOCHODY BIEŻĄCE

648 500,00
635 400,00
635 400,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

630 000,00

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

13 000,00

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

13 000,00

5 000,00
400,00

13 000,00

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

100,00

Wpływy z opłaty produktowej

100,00

Ogółem dochody budżetu:

100,00

44 049 357,61

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej
Dział
Rozdział

Paragraf

010
01008

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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Kwota
zł
143 400,00
31 000,00
31 000,00
31 000,00
500,00
500,00
30 500,00
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4300
01030

2850
01095

6050

020
02001

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4280
4300
4410
4440
4500

3020

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

500,00
30 000,00

Izby rolnicze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

12 400,00
12 400,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego

12 400,00

12 400,00

Pozostała działalność
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00
100 000,00
100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Ryszkowej Woli

100 000,00

Leśnictwo
Gospodarka leśna
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

511 000,00
511 000,00
511 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

509 700,00
127 700,00
95 000,00
7 100,00
17 000,00
1 100,00
7 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

382 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

1 800,00
300,00
350 000,00
6 400,00
2 200,00
21 300,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 300,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 300,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

93 540,00

40002

Dostarczanie wody
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

93 540,00
36 540,00
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36 540,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

57 000,00
57 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- rozbudowa sieci wodociągowych 30.000,00 zł
- budowa studni S-9 27.000,00 zł

57 000,00

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4430

6050

6300

60014

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego

Różne opłaty i składki
- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich

1 050 384,06
95 910,00
5 910,00
5 910,00
5 910,00
5 910,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

90 000,00
90 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację
zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
865 Jarosław – Bełżec, poprzez budowę chodnika w km. 14+371 –
14+628 strona prawa wraz z zatoka autobusową w km. 14+480
oraz km. 14+437 – 14+499 strona lewa w miejscowości Ryszkowa
Wola”
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 zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec, poprzez budowę chodnika
w km. 14+371 – 14+628 strona prawa wraz z zatoka autobusową
w km. 14+480 oraz km. 14+437 – 14+499 strona lewa
w miejscowości Ryszkowa Wola" kwota 35.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę
chodnika w miejscowości Szówsko, w km. 19+750,00 – 20+103,62
(strona P+L)” kwota 20.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę
chodnika w miejscowości Nielepkowice, w km. 10+860 – 11+847
(strona L)” kwota 20.000,00 zł

15 000,00

Drogi publiczne powiatowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

56 220,00
16 220,00
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75 000,00

16 220,00
16 220,00
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4430

6300

60016

Różne opłaty i składki
- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych

16 220,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00
40 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację
zadania publicznego pn. „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w Zapałowie (Kąty)" kwota 20.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację
zadania publicznego pn. "Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w Wiązownicy przy ul. Św. Jana" kwota 20.000,00 zł

40 000,00

Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110
4170

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210
4270
4300
4520

6050

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
- remonty dróg gminnych
Zakup usług pozostałych
- w tym zimowe utrzymanie dróg 19 000,00 zł; koszenie poboczy
45 000,00 zł
Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

700 354,06
237 230,24
237 230,24
1 000,00
100,00
900,00
236 230,24
50 000,00
88 530,24
90 000,00
7 700,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

463 123,82
463 123,82

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- przebudowa drogi w Wiązownicy (boczna ul. Radawskiej)
15.000,00 zł
- przebudowa drogi w Szówsku (ul. Setna) 15.000,00 zł
- budowa chodnika w Szówsku przy ul. Kościelnej 50.000,00 zł
- przebudowa drogi w Piwodzie (za rzeką) 100.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-RadawaCetula-Ryszkowa Wola 30.000,00 zł
- budowa przepustu w Zapałowie 10.000,00 zł
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa
Radawa (w ramach funduszu sołeckiego) 17.123,82 zł
- przebudowa drogi w Wiązownicy (dz. nr ewid. 1781, 1796, 1826)
80.000,00 zł
- przebudowa drogi w Surmaczówce 40.000,00 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul.
Floriańskiej 36.000,00 zł
- budowa drogi gminnej w Radawie ul. Dębowa 50.000,00 zł

463 123,82
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- przebudowa drogi gminnej w Cetuli 10.000,00 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Wola
10.000,00 zł
60017

Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

4210
4270
4300
60095

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4260
4270
4280
4300
4430
4440

3020
700
70005

200,00
96 900,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

1 000,00
94 900,00
1 000,00
100 800,00
100 800,00
100 200,00
87 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

45 000,00
3 200,00
8 000,00
1 100,00
29 700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000,00
1 500,00
3 000,00
200,00
6 000,00
200,00
1 300,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

600,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110
4120
4170

97 100,00
200,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010
4040
4110
4120
4170

97 100,00
97 100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
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649 900,00
649 900,00
475 900,00
474 900,00
54 800,00
6 000,00
800,00
48 000,00

Strona 25

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

420 100,00
105 000,00
38 000,00
28 200,00
223 000,00
200,00
9 000,00
2 000,00
100,00

4510
4520

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

4210
4260
4270
4300
4360
4430
4480
4500

3020

2 500,00
6 100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

174 000,00
174 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie
z przeznaczeniem na Dom dziennego pobytu dla osób starszych
50.000,00 zł
- budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli
5.000,00 zł
- budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce
4.000,00 zł
- ogrodzenie świetlicy w Wólce Zapałowskiej 7.000,00 zł
- wykonanie elewacji budynku ZGK II etap 20.000,00 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej 50.000,00 zł
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę
i podłogę taneczną 10.000,00 zł

146 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup dwóch traktorów do koszenia na potrzeby sołectwa Szówsko
(w ramach funduszu sołeckiego) 18.000,00 zł
- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na
terenie sołectwa Ryszkowa Wola 10.000,00 zł

28 000,00

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

68 900,00
50 000,00
50 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

35 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000,00

Zakup usług pozostałych

15 000,00

710
71004

4170

4300
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50 000,00
35 000,00
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71035

Cmentarze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110
4170

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210
4260
4270
4300
4520
720
72095

6057
6059

750
75011

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

600,00
6 400,00
11 900,00
500,00
8 000,00
300,00
1 000,00
2 100,00
913 537,55
913 537,55
913 537,55
913 537,55
913 537,55

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie
Gminy Wiązownica” realizowany w ramach RPO WP na lata 20142020

776 506,91
137 030,64

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210
4280
4300
4410
4440
4610
4700

18 900,00
7 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010
4040
4110
4120
4170

18 900,00
18 900,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
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4 386 888,00
190 000,00
190 000,00
189 500,00
177 700,00
136 000,00
11 100,00
26 000,00
3 600,00
1 000,00
11 800,00
4 000,00
200,00
4 000,00
500,00
2 200,00
200,00
700,00
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3020
75022

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210
4360

3030
75023

4010
4040
4100
4110
4120
4170

Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4210
4220
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4510
4530
4610
4700

3020

4 000,00
4 000,00
3 500,00
500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

105 888,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

105 888,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 378 200,00
3 208 200,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

1 987 000,00
166 800,00
35 000,00
320 000,00
38 500,00
52 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4140

109 888,00
109 888,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Podatek od towarów i usług (VAT)
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

3 194 200,00
2 599 300,00

594 900,00
70 000,00
76 000,00
500,00
85 000,00
14 500,00
5 800,00
207 000,00
25 000,00
20 000,00
13 700,00
47 900,00
500,00
1 000,00
16 000,00
12 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 000,00
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6060

75045

4300
75075

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

170 000,00
170 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup samochodu 50.000,00 zł
- zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną 120.000,00 zł

170 000,00

Kwalifikacja wojskowa
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00
100,00

Zakup usług pozostałych

100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

4190
4210
4300
75085

4010
4110
4120

Wynagrodzenia bezosobowe

3020

132 000,00
132 000,00
132 000,00
1 500,00
1 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

130 500,00

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

1 000,00
14 500,00
115 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

479 700,00
479 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

386 600,00
65 600,00
7 900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4700

100,00
100,00

477 700,00
460 100,00

17 600,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

5 000,00
500,00
200,00
3 000,00
500,00
300,00
6 600,00
1 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00
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75095

4430

3030
751
75101

4010
754
75412

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

97 000,00
97 000,00

Różne opłaty i składki

34 600,00

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

1 973,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 973,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110
4170

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210
4260
4270
4280
4300
4430

3030
75421

4210
757

34 600,00
34 600,00

1 973,00
1 973,00
1 973,00
1 973,00

164 200,00
164 000,00
164 000,00
137 000,00
36 000,00
2 000,00
34 000,00
101 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki

50 000,00
12 000,00
16 000,00
3 000,00
7 000,00
13 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

27 000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

27 000,00

Zarządzanie kryzysowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

200,00
200,00

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

Obsługa długu publicznego
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200,00
200,00

327 000,00
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75702

8110

758
75818

4810

6800

801
80101

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

327 000,00

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

327 000,00

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

312 000,00
312 000,00
212 000,00

Rezerwy
- ogólna
- celowe
1.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
122.000,00 zł
2.odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników
obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu
uzyskania stopnia awansu zawodowego 40.000,00 zł

212 000,00
50 000,00
162 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00
100 000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje
- celowe 100.000 zł

100 000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010
4040
4110
4120
4170

4140
4210
4240
4260
4270
4280

327 000,00
327 000,00

212 000,00
212 000,00

15 554 130,00
9 498 800,00
7 854 800,00
7 536 300,00
6 484 900,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

4 943 600,00
420 000,00
963 200,00
140 100,00
18 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 051 400,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

Id: E4BDAE48-7A93-4FE7-B99C-D13D8F60C397. Podpisany

24 000,00
112 000,00
22 000,00
406 000,00
73 000,00
6 100,00
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4300
4360
4410
4430
4440
4700

3020

Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

89 000,00
13 900,00
9 500,00
9 000,00
283 400,00
3 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

318 500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.100)

318 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni
matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Powodzie i SP
w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu 14.831,93 zł
- wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia SP w Cetuli
10.000,00 zł
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

6057
6059

80103

4010
4040
4110
4120

4210
4240
4300
4330
4440

1 644 000,00
1 644 000,00
24 831,93

1 619 168,07

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie
pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS
w Powodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP
w Manasterzu” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020

635 730,17
983 437,90

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

796 090,00
796 090,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

538 000,00
42 000,00
104 000,00
16 500,00

749 290,00
700 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

48 790,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 500,00
5 000,00
200,00
10 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

41 400,00
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29 790,00
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3020

2310

80104

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.430)
3) dotacja na zadania bieżące

5 400,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

5 400,00

Przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
2) dotacja na zadania bieżące

2310
2540
80106

2540
80110

4010
4040
4110
4120
4170

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

739 200,00
739 200,00
70 700,00
70 700,00
70 700,00
668 500,00
49 300,00
619 200,00

Inne formy wychowania przedszkolnego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacje na zadania bieżące

608 000,00
608 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

608 000,00

608 000,00

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

2 996 700,00
2 996 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

1 991 200,00
164 000,00
390 500,00
56 900,00
5 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360

41 400,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
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2 861 700,00
2 607 600,00

254 100,00
17 000,00
4 000,00
95 000,00
12 000,00
2 000,00
11 000,00
1 200,00
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4410
4430
4440

3020
80113

4110
4120
4170

4300

2360

80146

4700
80148

4010
4040
4110
4120

4440

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 000,00
2 500,00
106 400,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

135 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.720)

135 000,00

Dowożenie uczniów do szkół
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

234 700,00
234 700,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

156 500,00
12 800,00
1 900,00
200,00
10 700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

143 700,00

Zakup usług pozostałych

143 700,00

2) dotacje na zadania bieżące

78 200,00

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

78 200,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68 900,00
68 900,00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

68 900,00

68 900,00
68 900,00

Stołówki szkolne i przedszkolne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

231 900,00
231 900,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

175 000,00
14 000,00
32 500,00
4 600,00

231 900,00
226 100,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 800,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 800,00
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80150

4010
4040
4110
4120

4210
4240
4260
4300
4360
4410
4430
4440

3020
80195

192 220,00

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

192 220,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

122 000,00
11 000,00
24 000,00
3 500,00

4300
4440

6050

186 220,00
160 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 720,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00
2 000,00
10 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
6 720,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 000,00

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210
4270

851
85153

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

187 620,00
147 620,00
147 620,00
147 620,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
- remont ZS w Szówsku
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 500,00
60 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00
40 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wykonanie konstrukcji z pokryciem dachu na budynku sali
gimnastycznej ZS w Zapałowie 10.000,00 zł
- wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej
w sali gimnastycznej w ZS w Piwodzie 20.000,00 zł
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku
oraz drenażu ZS w Piwodzie (kontynuacja) 10.000,00 zł

40 000,00

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
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1 700,00
75 420,00

130 000,00
13 000,00

Strona 35

WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4190
4210
4300
85154

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4110
4170

4190
4210
4300
4390
4410
4610
4700
852
85202

85205

4210
4300

13 000,00
2 000,00
2 000,00
11 000,00
1 000,00
1 000,00
9 000,00
117 000,00
117 000,00
117 000,00
33 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00
32 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

84 000,00

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

10 000,00
29 000,00
38 000,00
4 000,00
200,00
2 000,00
800,00

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4330

13 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

1 486 967,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
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1 000,00
1 000,00
700,00
300,00
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85213

4130
85214

3110

3119

85215

3110
85216

3110
85219

4010
4040
4110
4120
4170

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
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

51 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

51 500,00

51 500,00
51 500,00
51 500,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

177 310,00

Świadczenia społeczne
(z dotacji 83.600,00 udział własny 60.000,00)

143 600,00

143 600,00
143 600,00

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

33 710,00

Świadczenia społeczne
- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach
programu RPO WP na lata 2014-2020

33 710,00

Dodatki mieszkaniowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00
1 000,00

Świadczenia społeczne

1 000,00

1 000,00

Zasiłki stałe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

81 900,00
81 900,00

Świadczenia społeczne

81 900,00

81 900,00

Ośrodki pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

841 257,00
841 257,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

292 400,00
37 500,00
52 800,00
8 200,00
4 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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439 600,00
394 900,00

44 700,00
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4210
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4610
4700

3020

4017
4117
4127
4217
4307

85228

4170
85230

4300

3110
85295

4170

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

9 000,00
600,00
11 300,00
5 000,00
9 500,00
200,00
7 700,00
300,00
100,00
1 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

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

398 657,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach
programu RPO WP na lata 2014-2020

66 500,00
11 970,00
1 630,00
10 489,00
308 068,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53 200,00
53 200,00

Wynagrodzenia bezosobowe

53 200,00

Pomoc w zakresie dożywiania
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90 000,00
90 000,00

Zakup usług pozostałych

53 200,00
53 200,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

82 000,00

Świadczenia społeczne

82 000,00

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

57 800,00
57 800,00

Wynagrodzenia bezosobowe
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39 800,00
2 400,00
2 400,00
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4300

3110
854
85415

3240
855
85501

37 400,00

Zakup usług pozostałych

37 400,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 000,00

Świadczenia społeczne

18 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

60 000,00
60 000,00
60 000,00

Stypendia dla uczniów

60 000,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010
4040
4110
4120
4170

4210
4270
4280
4300
4410
4440
4610
4700

3020
3110
85502

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60 000,00

14 097 200,00
8 870 000,00
8 870 000,00
130 283,74
77 490,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

60 500,00
4 290,00
10 800,00
1 800,00
100,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 793,74

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby

33 000,00
2 000,00
300,00
13 152,84
200,00
1 640,90
500,00
2 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 739 716,26

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

800,00
8 738 916,26

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 203 100,00
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5 203 100,00
405 318,45
349 450,00
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4010
4040
4110
4120

4210
4270
4280
4300
4410
4440
4560

4610
4700

3020
3110

2910

85504

4170
85508

4330
85510

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
- w tym za podopiecznych 250.000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy

81 200,00
2 250,00
265 100,00
900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statuowych zadań

55 868,45

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

28 480,59
100,00
100,00
17 500,00
200,00
2 187,86
5 000,00

1 500,00
800,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 777 781,55

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

500,00
4 777 281,55

3) dotacje na zadania bieżące

20 000,00

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

20 000,00

Wspieranie rodziny
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 000,00
18 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

18 000,00

18 000,00
18 000,00

Rodziny zastępcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00
6 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

6 000,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
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4330
900
90001

WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00
100,00

2 302 238,00
815 260,00
523 460,00
5 600,00
5 600,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4 600,00

2650

6050

90002

4010
4040
4100
4110
4120

4210
4280
4300
4410
4430
4440
4610

2) dotacja na zadania bieżące

517 860,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

517 860,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

291 800,00
291 800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- rozbudowa sieci kanalizacyjnych 30.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowościach: Manasterz i Radawa 11.800,00 zł
- budowa garażu na terenie oczyszczalni etap III 250.000,00 zł

291 800,00

Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

636 400,00
636 400,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

635 900,00
57 300,00
38 000,00
3 000,00
8 000,00
7 300,00
1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

578 600,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 500,00
200,00
569 300,00
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4700

3020
90003

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

900,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

Oczyszczanie miast i wsi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

4210
4300
90004

4210
4300

90005

6050
90006

4300

90013

4210
4300

Wynagrodzenia bezosobowe

83 700,00
83 700,00
83 700,00
700,00
700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

83 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

3 000,00
80 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 000,00
31 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

16 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

59 278,00
59 278,00
59 278,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica

59 278,00

31 000,00
31 000,00

15 000,00

Ochrona gleby i wód podziemnych
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00
2 000,00

Zakup usług pozostałych
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

2 000,00

Schroniska dla zwierząt
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 000,00
11 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
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90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

4210
4260
4270
4300

6050

90020

4210
90095

Wynagrodzenia bezosobowe

921
92105

500,00
577 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

1 000,00
400 000,00
140 000,00
36 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

85 000,00
85 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w Zapałowie 20.000,00 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej w Ryszkowej Woli 15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach 25.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką) 20.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza
w Ryszkowej Woli 5.000,00 zł

85 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów

100,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania z zakresu kultury
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4300

577 500,00
500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210
4300

662 500,00
577 500,00

Zakup usług pozostałych
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2480
92116

2480
92120

2720

921
92195

6050

926
92601

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

655 000,00
655 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

655 000,00

Biblioteki
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

60 000,00
60 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

60 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

50 000,00
50 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

50 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej
w Manasterzu 10.000,00 zł
- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku
10 000,00 zł

20 000,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110
4170

4210
4260
4270
4300
4520

655 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

60 000,00

50 000,00

856 500,00
398 500,00
293 500,00
293 500,00
88 000,00
6 000,00
82 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

205 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

10 500,00
130 000,00
10 000,00
42 000,00
13 000,00
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6050

92605

4170

4190
4210
4300

2830

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

105 000,00
105 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- oświetlenie stadionu w Wiązownicy 15.000,00 zł
- budowa parkingu przy stadionie sportowym w Wiązownicy
10.000,00 zł
- budowa trybuny na stadionie sportowym w Mołodyczu
15.000,00 zł
- urządzenie boiska sportowego w Mołodyczu 20.000,00 zł
- budowa oświetlenia na boisku sportowym w Mołodyczu
15.000,00 zł
- budowa budki biletowej na stadionie sportowym w Wiązownicy
10.000,00 zł
- budowa piłkochwytu oraz budek dla zawodników na boisku
sportowym w Cetuli 15.000,00 zł
- rozbudowa budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na
szatnię sportową 5.000,00 zł

105 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

458 000,00
458 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

38 000,00
4 000,00
4 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

34 000,00

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

11 000,00
14 000,00
9 000,00

2) dotacja na zadania bieżące

420 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych

420 000,00

Wydatki budżetowe ogółem:

43 904 757,61

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. i zostanie
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2017 rok
I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot
Kwota
Rodzaj
otrzymujący
dotacji
Zadanie realizowane
dotacji
dotację
w zł
Izba rolnicza
12.400,00 wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2%
wpłata
wpływów z podatku rolnego)
Zakład
554.400,00 zbiorowe zaopatrzenie w wodę –
przedmiotowa
Gospodarki
dopłata na pokrycie różnicy cen
Komunalnej w
dostarczanej wody w wysokości
Wiązownicy
36.540,00 zł;
zbiorowe odprowadzanie ścieków –
dopłata na pokrycie różnicy cen
ścieków w wysokości 517.860,00 zł
Samorząd
35.000,00 pomoc finansowa dla Samorządu
celowa na
Województwa
Województwa Podkarpackiego na
pomoc
Podkarpackiego
realizację zadania publicznego pn.
finansową na
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
wydatki
865 Jarosław – Bełżec, poprzez budowę majątkowe
chodnika w km. 14+371 – 14+628
strona prawa wraz z zatoka autobusową
w km. 14+480 oraz km. 14+437 –
14+499 strona lewa w miejscowości
Ryszkowa Wola"
Samorząd
20.000,00 pomoc finansowa dla Samorządu
celowa na
Województwa
Województwa Podkarpackiego na
pomoc
Podkarpackiego
realizację zadania publicznego pn.
finansową na
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
wydatki
870 Sieniawa – Jarosław, poprzez
majątkowe
budowę chodnika w miejscowości
Nielepkowice, w km. 10+860 – 11+847
(strona L)”
Samorząd
20.000,00 pomoc finansowa dla Samorządu
celowa na
Województwa
Województwa na realizację zadania
pomoc
Podkarpackiego
publicznego pn. "Przebudowa drogi
finansową na
wojewódzkiej nr 870 Sieniawa –
wydatki
Jarosław, poprzez budowę chodnika
majątkowe
w miejscowości Szówsko, w km.
19+750,00 – 20+103,62 (strona P+L)"
Powiat
20.000,00 pomoc finansowa dla Powiatu
celowa na
Jarosławski
Jarosławskiego na realizację zadania
pomoc
publicznego pn. "Budowa chodnika
finansową na
przy drodze powiatowej w Wiązownicy wydatki
przy ul. Św. Jana"
majątkowe
Powiat
20.000,00 pomoc finansowa dla Powiatu
celowa na
Jarosławski
Jarosławskiego na realizację zadania
pomoc
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Gmina Miejska
Jarosław

42.200,00

Miasto i Gmina
Sieniawa

5.900,00

Gmina Jarosław

3.700,00

Gmina Laszki

2.900,00

Wojewoda
Podkarpacki
Gminne Centrum
Kultury w
Wiązownicy
Biblioteki

20.000,00

publicznego pn. „Budowa chodnika
przy drodze powiatowej w Zapałowie
(Kąty)"
zwrot kosztów dotacji z tytułu
uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Wiązownica do niepublicznych:
- oddziałów przedszkolnych 5.400,00 zł
- przedszkoli 36.800,00 zł
zwrot kosztów dotacji z tytułu
uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Wiązownica do przedszkola
niepublicznego
zwrot kosztów dotacji z tytułu
uczęszczania dziecka z terenu Gminy
Wiązownica do przedszkola
niepublicznego
zwrot kosztów dotacji z tytułu
uczęszczania dziecka z terenu Gminy
Wiązownica do przedszkola
niepublicznego
zwroty nienależnie pobranych w latach
poprzednich świadczeń rodzinnych

655.000,00 koszty bieżące działalności
samorządowej instytucji kultury
60.000,00 koszty bieżące działalności bibliotek

finansową na
wydatki
majątkowe
celowa na
zadania
bieżące

celowa na
zadania
bieżące
celowa na
zadania
bieżące
celowa na
zadania
bieżące
celowa na
zadania
bieżące
podmiotowa

podmiotowa

2
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II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot
otrzymujący
dotację
Niepubliczne
Przedszkole pod
wezw. Św. Józefa
w Szówsku
Instytut
Komeńskiego
Sp z o o Spółka
Komandytowa
w Warszawie
Podmiot wybrany
w drodze konkursu
Parafia
Prawosławna
w Zapałowie
Kluby sportowe

Kwota
dotacji
Zadanie realizowane
w zł
619.200,00 koszty bieżącej działalności
niepublicznego Przedszkola pod wezw.
Św. Józefa w Szówsku
608.000,00 koszty bieżącej działalności
10 niepublicznych punktów
przedszkolnych
78.200,00 dowożenie dzieci niepełnosprawnych
do szkoły
50.000,00 wykonanie izolacji pionowej ścian
fundamentowych oraz zakończenie
wykonania tynków wewnętrznych
w cerkwi prawosławnej w Zapałowie
420.000,00 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

Rodzaj
dotacji
podmiotowa

podmiotowa

celowa na
zadanie
zlecone
celowa na
ochronę
zabytków
celowa

3
Id: E4BDAE48-7A93-4FE7-B99C-D13D8F60C397. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2017 rok
PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2017 R.
Dział
Rozdział

Nazwa jednostki budżetowej

Dochody

Wydatki

801
80148

Szkoła Podstawowa w Mołodyczu
Stołówki szkolne

20.000,00

20.000,00

801
80148

Zespół Szkół w Piwodzie
Stołówki szkolne

40.000,00

40.000,00

801
80148

Zespół Szkół w Szówsku
Stołówki szkolne

60.000,00

60.000,00

120.000,00

120.000,00

Razem
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Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2017 rok
PLANOWANE PRZYCHODY
BUDŻETOWYCH W 2017 R.

I

Stan
środków
Dział
Nazwa
obrotowych
Rozdział zakładu
na
budżetowego
początek
roku
900
90017

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Razem

KOSZTY

Przychody

SAMORZĄDOWYCH

w tym
dotacja z
budżetu

ZAKŁADÓW

Koszty

Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku

100.000,00

2.865.000,00 554.400,00 2.865.000,00

100.000,00

100.000,00

2.865.000,00 554.400,00 2.865.000,00

100.000,00
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UCHWAŁA NR XXIX/196/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu na lata
2017 – 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku
nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 224.521,15 zł, w tym:
1) w 2018 r. do kwoty 224.521,15 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, ogółem
do kwoty 164.361,85 zł, w tym:
1) w 2018 r. do kwoty 164.361,85 zł.
§ 4. 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,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
2) zawieranych na czas określony, do łącznej kwoty 4.000.000,00 zł, w tym związanych z utrzymaniem efektów
projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej do 2019 r. do kwoty 210.000,00 zł.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych 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,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
2) zawieranych na czas określony, do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2016 – 2024 z późniejszymi zmianami.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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Obja nienia warto ci przyj tych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2024 Gminy Wi zownica

Uwagi ogólne:
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2024 przyj to wzrost kwot dochodów
i wydatków bie cych (bez odsetek od kredytów i po yczek) oraz dochodów maj tkowych ze
sprzeda y drewna, o wska niki redniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały
opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych
jednostek samorz du terytorialnego i wynosz w latach 2018 – 2024 102,5%.
Rokiem bazowym dla oblicze powy szych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok
2017 tj. dane przyj te w projekcie uchwały bud etowej Gminy Wi zownica na 2017 rok.
Dochody:
W zwi zku z zawart umow o dofinansowanie w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020
projektu pn. „Pomó sobie i rodzinie” zaplanowano w latach 2017 – 2018 dotacj w ł cznej
kwocie 441.883,57 zł, z czego w roku 2017 kwot 311.235,00 zł, w roku 2018 kwot
130.648,57 zł.
Dochody maj tkowe z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano
w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020
projektów inwestycyjnych:
1) pn. "Wzrost efektywno ci i dost pno ci e-usług na terenie Gminy Wi zownica" (dotacja
z EFRR);
2) pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposa enie pracowni matematycznych
w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudow SP
w Manasterzu" (dotacja z EFRR).
Dochody te przyj to w ł cznej wysoko ci 1.602.430,00 zł, z czego:
1) dla projektu pn. "Wzrost efektywno ci i dost pno ci e-usług na terenie Gminy Wi zownica"
w wysoko ci 831.301,55 zł (w roku 2017 - 780.166,16, w roku 2018 - 51.135,39);
2) pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposa enie pracowni matematycznych
w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudow SP
w Manasterzu" w wysoko ci 771.128,45 zł (w roku 2016 były zaplanowane dochody
w kwocie 228.747,27). Zgodnie z zawart umow dofinasowaniem zostały obj te wydatki
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kwalifikowalne poniesione przed zawarciem umowy w latach 2014-2015 w ł cznej kwocie
35.946,75 zł, warto dofinansowania wyniosła kwot 15.460,69 zł.
Na lata 2017 – 2024 planuje si dochody maj tkowe ze sprzeda y maj tku tj. drewna z lasów
komunalnych.
Ze wzgl du na utrzymuj ce si zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomo ci
gruntowych zało ono dochody z tytułu ich sprzeda y w latach 2018 – 2019 w wysoko ci
500.000,00 zł (rocznie), w roku 2017 w wysoko ci 900.000,00 zł.
Warto szacunkow nieruchomo ci przyj to w oparciu o rednie ceny uzyskiwane w wyniku
przeprowadzanych przetargów na sprzeda działek a tereny przeznaczone do sprzeda y obejmuj
zarówno działki rekreacyjne w miejscowo ci Radawa, jak i tereny budowlane w miejscowo ci
Wi zownica.
W zwi zku z zaktualizowaniem kwot wydatków bie cych na utrzymanie lasów i pozyskanie
drewna o wska nik inflacji, do prognozy dochodów maj tkowych ze sprzeda y drewna na lata
2018 – 2024 przyj to równie zasad przeliczenia wielko ci sprzeda y planowanej w 2017 r.
wska nikiem inflacji. Na rok 2017 zostały zaplanowane dochody maj tkowe ze sprzeda y drewna
w kwocie 360.000,0 zł.
Wydatki:
Wydatki na obsług długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat ju zaci gni tych
w bakach krajowych kredytów oraz po yczek w WFO iGW i przewidywanego oprocentowania
tych e zobowi za (przyj to wzrost oprocentowania w kolejnych latach w stosunku do roku
poprzedzaj cego o 0,25%). Uwzgl dniono równie koszty zwi zane z obsług planowanego
do zaci gni cia w roku 2017 kredytu lub po yczki w wysoko ci 1.824.000,00 zł.
Pozycja „Wydatki bie ce zwi zane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki
(ł cznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz składkami od nich naliczanymi) planowane
w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz w rozdziale 75023
„Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wydatkach tych uj to równie koszty
zwi zane z poborem podatków i opłat lokalnych.
Nie planuje si wydatków z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (Gmina dotychczas nie
udzielała gwarancji ani por cze ).
W ramach przedsi wzi okre lonych w zał czniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wykazano trzy pozycje, z czego:
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1) w zakresie wydatków bie cych projekt pn. „Pomó sobie i rodzinie” realizowany w latach
2016 – 2018; o ł cznych nakładach finansowych w kwocie 674.221,85 zł, z limitem
wydatków na 2017 rok w wysoko ci 432.367,00 zł tj. powi kszonym o niewykonane wydatki
roku 2016 w kwocie 87.422,00 zł (344.945,00 + 87.422,00), na 2018 rok 164.361,85 zł;
2) w zakresie wydatków maj tkowych dwa projekty:
a) pn. "Wzrost efektywno ci i dost pno ci e-usług na terenie Gminy Wi zownica"
realizowany w latach 2017 - 2018 o ł cznych nakładach finansowych w kwocie
973.696,85 zł, z limitem wydatków na 2017 rok w wysoko ci 913.537,55 zł, na 2018 rok
w wysoko ci 60.159,30 zł;
b) pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposa enie pracowni matematycznych
w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudow
SP w Manasterzu" realizowany w latach 2016 - 2017 o ł cznych nakładach finansowych
w kwocie 2.450.000,00 zł, z limitem wydatków na 2017 rok w wysoko ci 1.634.000,00 zł.
Przychody.
Planuje si w roku 2017 przychody bud etu z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek w kwocie
1.824.000,00 zł. Przychody te zostan przeznaczone na spłat wcze niej zaci gni tych po yczek
i kredytów.
Na lata 2018 - 2024 przyj to zało enie, e zostan wypracowane nadwy ki bud etowe
w wysoko ci równej rozchodom, które w cało ci zostan przeznaczone na spłat wcze niej
zaci gni tych po yczek i kredytów, dlatego te w tych latach nie zaplanowano nowych
przychodów.
Rozchody.
Wysoko rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaci gni tych kredytów i po yczek
zaplanowano w kwotach i terminach wynikaj cych z zawartych umów.
Rozchody z tytułu planowanego do zaci gni cia w roku 2017 długu w kwocie 1.824.000,00 zł
przyj to przy zało eniu 8-letniego okresu kredytowania i wysoko ciach spłat:
- w roku 2018 – 182.400,00 zł;
- w latach 2019 - 2024 po 273.600,00 zł.
Nie planuje si udzielania po yczek przez Gmin .
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Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wiązownica na lata 2017-2024
L.p.

1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne nakłady
finansowe

kwoty w
zł
Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit
zobowiązań

4 097 918,70

2 979 904,55

224 521,15

0,00

0,00

1 952 676,09

674 221,85

432 367,00

164 361,85

0,00

0,00

596 728,85

1.a

- wydatki bieżące

1.b

- wydatki majątkowe

3 423 696,85

2 547 537,55

60 159,30

0,00

0,00

1 355 947,24

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

4 097 918,70

2 979 904,55

224 521,15

0,00

0,00

1 952 676,09

674 221,85

432 367,00

164 361,85

0,00

0,00

596 728,85

674 221,85

432 367,00

164 361,85

0,00

0,00

596 728,85

3 423 696,85

2 547 537,55

60 159,30

0,00

0,00

1 355 947,24

2 450 000,00

1 634 000,00

0,00

0,00

0,00

382 250,39

1.1.1
1.1.1.1

1.1.2
1.1.2.1

- wydatki bieżące
Pomóż sobie i rodzinie - Wzrost
aktywności społecznej i zawodowej w
wieku 18-55 lat zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, nabycie,
przywrócenie lub wzmocnienie
kompetencji społecznych oraz
rodzicielskich.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Wiązownicy

2016

2018

- wydatki majątkowe
Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz
wyposażenie pracowni matematycznych
w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie
i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP
w Manasterzu - Poprawa jakości,
dostępności systemu oświaty oraz
bezpieczeństwa w dwóch placówkach
oświatowych na terenie Gminy
Wiązownica. Realizacja projektu wpłynie
na poprawę warunków nauki, ułatwi
dostęp do obiektów sportowych
młodzieży szkolnej, stworzy możliwość
rozwijania talentów i zainteresowań w
dziedzinie sportu i przedmiotów ścisłych.
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2016

2017

Strona 1

Strona

L.p.

1.1.2.2

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Wzrost efektywności i dostępności eusług na terenie Gminy Wiązownica Podniesienie poziomu dostępu do eusług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną i możliwości ich
wykorzystania na terenie gminy
Wiązownica dla społeczeństwa oraz
przedsiębiorców w zakresie administracji
lokalnej i oświaty.

URZĄD GMINY
WIĄZOWNICA

Okres
realizacji
od

do

2017

2018

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

2

Limit
zobowiązań

973 696,85

913 537,55

60 159,30

0,00

0,00

973 696,85

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.3
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UCHWAŁA NR XXIX/198/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec, poprzez budowę
chodnika w km. 14+371 – 14+628 strona prawa wraz z zatoką autobusową w km. 14+480 oraz km. 14+437 –
14+499 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola” w wysokości 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć
tysięcy 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXIX/199/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez
budowę chodnika w miejscowości Szówsko, w km. 19+750,00 – 20+103,62 (strona P+L)” w wysokości 20.000,00
zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXIX/200/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę
chodnika w miejscowości Nielepkowice, w km. 10+860 – 11+847 (strona L)” w wysokości 20.000,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXIX/201/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania
dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław
– Bełżec, poprzez budowę chodnika w km. 14+371 – 14+628 strona prawa wraz z zatoką autobusową w km.
14+480 oraz km. 14+437 – 14+499 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola” w wysokości 15.000,00 zł
(słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXIX/202/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zapałowie (Kąty)” w wysokości
20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.
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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXIX/203/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wiązownicy przy ul. Św. Jana”
w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.
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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXIX/204/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.
446 ze 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. 2016. 487 ze zm.).
Rada Gminy w Wiązownicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/204/2017
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY WIĄZOWNICA NA 2017 ROK

STYCZEŃ 2017

Id: 5AD13C4C-08C3-4BF4-9C6C-B652C255CACC. Podpisany

Strona 1

Wstęp do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz.U.2016.487 ze zm./ każda gmina zobligowana jest do corocznego uchwalania przez
Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który ma na
celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i
usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby z problemem alkoholowym oraz
udzielania pomocy ich rodzinom.
Szacuje się, że w Polsce około 5 milionów ludzi żyje w rodzinach alkoholowych. Uzależnienie od
alkoholu jest chorobą, która może wystąpić w każdej rodzinie, jest problemem trudnym do przezwyciężenia
i nie zależy od płci, wieku ani wykształcenia. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem
alkoholowym żyją w poczuciu zagrożenia, cierpią, są często ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. W
rodzinach z problemem alkoholowym obserwuje się niezaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych
dzieci. Doświadczenia dziecka w rodzinie alkoholowej to doświadczenia zagubienia, chaosu, lęku i
samotności. Nadużywanie alkoholu przez rodziców wywołuje u dzieci zaburzenia emocjonalne, wpływa
niszcząco na kształtowanie się ich osobowości i dążeń. W konsekwencji powoduje większą podatność na
niedostosowanie społeczne. Nie oznacza to, że wszystkie dzieci alkoholików skazane są na patologię.
Znacznej ich liczbie udaje się nie tylko przetrwać, ale też w konstruktywny sposób poradzić sobie z
sytuacją, w której przyszło im żyć. Szanse są większe, gdy spotkają kogoś, kto pomoże im zrozumieć
chorobę alkoholową rodziców i okaże zainteresowanie i pomoc. Dzieci te potrzebują kogoś, komu będą
mogły zaufać, kto uświadomi im, że mają prawo do szczęścia i udanego życia. Dzieciom z rodzin
alkoholowych trzeba pomóc. Dużą role odgrywa w tym szkoła, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog
oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej czy świetlic. Z uwagi na zauważane problemy mieszkańców,
Gmina Wiązownica określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i
zdrowotnych wynikających z używania alkoholu. Dlatego przystępując do opracowania Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwrócono szczególną uwagę na rolę
świetlic w procesie pomagania dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych. 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.
Gminy, z racji dysponowania dużą wiedzą o problemach swojej społeczności, a także o dostępnych
zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności.
Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska zostały one
zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Działania
ujęte w Programie związane są zarówno z promocją zdrowego stylu życia i rozbudzeniem wśród
mieszkańców, dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat zainteresowań różnymi formami aktywności
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sportowej, naukowej i artystycznej jako alternatywy wobec uzależnień szczególnie picia alkoholu oraz
innych zjawisk patologicznych, a także kształtowaniem prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program
jest ukierunkowany również na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucie społecznego
zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postaw szacunku wobec rodziców
i wychowawców, wrażliwość na wartości kultury, poszanowania przyrody, zdobywanie wiedzy o regionie,
a także na stworzenie warunków do rozwoju osobistych talentów młodzieży.
Głównym

celem

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych jest minimalizowanie skutków alkoholizmu, zapobieganie, czyli edukowanie dzieci,
młodzieży i dorosłych, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a przede
wszystkim pokazanie jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję.
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1. Informacja o Gminie.
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 11 851 mieszkańców.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 48,56 osób/km2. Gmina zajmuje obszar 244 km2. Wiązownica jest
największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim.
Problemy społeczne w gminie:

- bezrobocie 679 osób zarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jarosławiu w tym: 331 kobiet i 348 mężczyzn. Mimo iż stopa bezrobocia w naszej Gminie
zmalała w stosunku do roku poprzedniego to nadal nie stoi na zadowalającym poziomie. Jest wiele
osób w Gminie, które chcą pracować przy istniejących stawkach płac i aktywnie poszukują pracy,
ale nie mogą jej znaleźć.
- stan ubóstwa – 148 rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieją istotne powiązania
między ubóstwem a używaniem i nadużywaniem alkoholu, zjawiskami patologii społecznych,
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Powiązania te są złożone i różnią się stopniem wpływu
alkoholu na rozmiary szkodliwych zjawisk zarówno na poziomie osób i rodzin dotkniętych tym problemem,
jak i na poziomie całych społeczności lokalnych.

Id: 5AD13C4C-08C3-4BF4-9C6C-B652C255CACC. Podpisany

Strona 4

W gminie Wiązownica można zauważyć, że brak pracy wśród dorosłych i młodzieży umożliwia chęć
spotykania się na przystankach lub w innych miejscach publicznych na terenie gminy i aby zapomnieć
o istniejących problemach zaczynają „topić smutki w alkoholu”. Bezrobocie przyczynia się do
występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym z jego skutków jest ubożenie rodziny, które często
prowadzi do narastania konfliktów i napięć miedzy członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania
patologii społecznych. W domu, w którym pojawia się problem bezrobocia następuje dezorganizacja, a
czasem dezintegracja gdyż często w krótkim czasie zostaje zakłócony dotychczasowy tryb życia. W
przypadku, gdy bezrobocie dotyka jednego członka rodziny sprawa jest łatwiejsza do rozwiązania. Niestety
bywa też tak, że zarobki jednej osoby w rodzinie nie są wystarczająco wysokie by móc zaspokoić
podstawowe potrzeby życiowe jej członków. Rodzina taka początkowo czuje bezradność i gdy nie udaje się
odmienić istniejącej sytuacji może nastąpić spadek chęci do działania i brak wiary w możliwość odmiany
swojego losu. Taka postawa może pociągnąć za sobą również inne konsekwencje, które dotkliwie odbijają
się na całej rodzinie. Może to być frustracja, apatia, nerwice, które powstają na skutek ciągłego niepokoju o
dalszy los swój i swoich bliskich, w celu złagodzenia napięć osoby bezrobotne często zaczynają sięgać po
alkohol, leki uspokajające, niekiedy narkotyki lub inne środki mające na celu dawanie chwilowego uczucia
zapomnienia i odskoczni od nieciekawej sytuacji osobistej.
2. Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie za rok poprzedni:
a/ ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 54,
b/ dane dotyczące naruszeń prawa i porządku publicznego - 517 interwencji Policji (w tym 466 interwencji
publicznych i 51 interwencji domowych).
Przemoc w rodzinie to zamierzone, działanie przeciw członkom rodziny, naruszające ich prawa i dobra
osobiste a także powodujące cierpienie i szkody moralne. Częstym źródłem przemocy w rodzinie jest
alkoholizm. Przemoc nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami, znęcanie się psychiczne
czy zaniedbywanie są również formą przemocy. Przede wszystkim ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci.
Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają - przez własnych rodziców. Dom
rodzinny, który powinien być postrzegany jako miejsce miłości i opieki, dla niektórych jest miejscem
terroru, cierpienia, zagrożenia, rozpaczy i lęku. Dzieci, wobec których stosuje się przemoc, zaniedbywane,
oraz pochodzące ze środowisk o małych możliwościach stymulacji rozwojowej cechuje słabszy rozwój
umysłowy i mniej dojrzałe reakcje emocjonalne. Ofiary krzywdzenia często odmawiają rozmowy na temat
przykrych przeżyć lub tego, co zdarzyło się w kontaktach z innymi ludźmi. Powodem tego może być
ciążące na dziecku brzemię tajemnicy. Sprawca przemocy dba o to, aby sekret rodzinny był zamknięty
w czterech ścianach domu.
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c/ ilość osób z terenu gminy zatrzymanych w policyjnych izbach zatrzymań do wytrzeźwienia – 38,

Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych GOPS jest bardzo skomplikowany
ponieważ obok alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, bieda,
problemy wychowawcze i zdrowotne, a nierzadko przemoc. Efektywna pomoc w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji życiowych, związanych z nadużywaniem alkoholu wymaga od pracownika
pomocy społecznej specyficznych umiejętności. Pracownicy GOPS posiadają podstawową wiedzę
na temat alkoholu, konsekwencji jego spożywania, sposobów pomagania osobom nadużywającym
alkoholu oraz członkom ich rodzin. Potrafią rozmawiać z podopiecznymi o problemie
nadużywania, motywować do zmiany zachowań,

namówić do skorzystania z opieki

specjalistycznej, wspierać ich wysiłki na rzecz abstynencji lub ograniczenia spożywania alkoholu.
Nadużywanie alkoholu jest często podłożem problemów, z którymi zgłaszają się podopieczni, ale
również zasadniczą przeszkodą w osiągnięciu trwałej poprawy ich sytuacji życiowej.
d/ ilość osób kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie – 16 (13
mężczyzn i 3 kobiety).

3. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Każde z wymienionych w ustawie zadań własnych gminy może być realizowane na wiele sposobów
i jest ono uzależnione od aktualnych możliwości i potrzeb. Działania ujęte w programie związane są z
profilaktyką poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, profilaktycznych, konkursów,
zajęć sportowych czy spotkań w świetlicach oraz organizacją festynów promujących zdrowy styl życia jak i
innych form spędzania wolnego czasu. Wszystkie podjęte działania skierowane są do całej populacji, a nie
tylko do stosunkowo wąskiej grupy osób uzależnionych. Istotą właściwej realizacji gminnego programu jest
współpraca wielu podmiotów. Z tego względu realizatorami zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są m.in. organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Parafie,
OSP, GCK, GOPS oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania własne gminy odbywać się będą przez realizację następujących zadań szczegółowych:
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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 zgłoszonych na posiedzenia GKRPA do biegłych (psycholog, psychiatra) celem
przebadania i wydania orzeczenia o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz dalszego podjęcia

decyzji

odnośnie sposobu leczenia. Finansowanie sporządzanych przez biegłego opinii orzekającej 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.
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W rodzinach z problemem alkoholowym akty przemocy fizycznej występują dwukrotnie częściej
niż w rodzinach wolnych od problemu alkoholowego. Ofiarami przemocy osoby nadużywającej alkoholu
zdecydowanie częściej są partnerzy, natomiast dzieci są zaniedbywane.
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 oraz 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 działalności świetlic środowiskowych (opiekuńczo –
wychowawczych) na terenie gminy.
7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
dotkniętych 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
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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 "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, Ośrodki Kultury, Parafie, Stowarzyszenia Katolickie (KSM, RAM), kluby, LKS, Koła Gospodyń
Wiejskich, Zespoły Śpiewacze i inne stowarzyszenia, itp.,
- organizowanie w każdej miejscowości na terenie gminy Wiązownica festynów rodzinnych mających
na celu propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu oraz angażowanie rodziców z dziećmi
do wspólnych zabaw i wspólnego spędzania czasu wolnego,
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- 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 i innych
z terenu gminy oraz rad rodziców działających przy szkołach na terenie gminy Wiązownica,
- 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.

7. Wskazanie kierunku spędzania 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
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 świetlic środowiskowych, klubów
działających na terenie gminy, mających na celu poprawę warunków. W/w obiektach organizowane są
spotkania opłatkowe, jasełka, oazy, rekolekcje itp.(propagujące zdrowy styl życia), a także inne spotkania
rekreacyjno – szkoleniowe, konkursy, przeglądy itp. na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
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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 - 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 profilaktyką alkoholową poprzez
dofinansowanie np. festynów rodzinnych, dnia dziecka, zawodów sportowych itp.,
- pomoc finansową przy organizacji „Pikniku Rodzinnego – Dnia Rodziny” w miejscowości Wiązownica
organizowanego 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 form 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 Gminnego Konkursu na „Rodzinną 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,
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- 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,
- pomoc finansowa przy organizacji Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym organizowanego przez Szkołę
Podstawową w Ryszkowej Woli - realizującego program edukacyjno – interwencyjny, mający na celu
zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg, oraz bezpieczne poruszanie się pieszych i
rowerzystów.
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
itp.
- wspieranie działalności kościoła w sferze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- pomoc finansowa przy organizowaniu Rekolekcji dla Rodzin z Gminy Wiązownica itp.,
- pomoc finansowa przy modernizacji lub remontach kościołów parafialnych oraz świetlic przyparafialnych
w zamian za udostępnianie ich Gminie, Szkołom itp. na działania związane z propagowaniem trzeźwych
obyczajów, promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (spotkania, przeglądy,
koncerty religijne itp.).
- doposażanie i wspieranie finansowe działań w świetlicach przyparafialnych dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych alkoholizmem działających na terenie gminy Wiązownica (zakup gier, sprzętu nagłaśniającego,
multimedialnego, stołów bilardowych i pingpongowych itp.).
11. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z możliwością dożywiania:
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- 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 kulturalnym, turystyczno-krajoznawczym, rekreacyjnym
i sportowym dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – (paczki mikołajkowe, zabawy choinkowe dla
dzieci, Dzień Dziecka itp.) - organizowanych przez ZHP, KSM, GCK, Dyrektorów Szkół, Parafie i itp.

13. Dofinansowanie innych form rozwiązywania problemów alkoholowych.
Poprzez organizowanie i dofinansowywanie imprez, festynów, konkursów, wycieczek itp. chcemy
uświadomić dzieciom, młodzieży i mieszkańcom, że zawsze mają wybór i zanim sięgną po alkohol powinni
dobrze zastanowić się, co jest dla nich najlepsze i najkorzystniejsze.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
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. 131 i 15
dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania tych napojów
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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.

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
w następujący sposób:
- 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.
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UCHWAŁA NR XXIX/205/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016.446
ze zm./, oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. 2016.
poz. 224 ze zm./.
Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w brzmieniu jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/205/2017
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Wiązownica na 2017 rok

STYCZEŃ 2017 r.
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Wstęp
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2016. 224 tj. ze zm.) oraz
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawą do działań w tym zakresie. Umożliwia
realizację działań profilaktycznych i zaradczych na szczeblu gmin.
Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału w ambulatoryjnych
programach leczenia bądź w stacjonarnych

ośrodkach rehabilitacyjnych. W niektórych przypadkach

wymagane odtrucie organizmu, by móc rozpocząć leczenie. Ponieważ efektywność leczenia osób
uzależnionych od narkotyków jest mała, a ryzyko wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód
zdrowotnych wzrasta zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz
programów rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii
jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.
Faktem jest, że najbardziej podatni na używanie środków psychotropowych, narkotyków czy
środków odurzających są ludzie młodzi. Do głównych przyczyn sięgania po narkotyk można zaliczyć:
presję rodziców, kłopoty z nauką, przeżywanie trudności w szkole, brak akceptacji, chęć bycia śmielszym w
kontaktach z płcią przeciwną, zawód miłosny, chęć poczucia się wolnym i dorosłym, chęć zaimponowania
kolegom, - dla szpanu i przypodobania się grupie, nuda, brak zainteresowań, ciekawość, presja ze strony
znajomych, niższe poczucie wartości, "gdy spróbujesz, będziesz kimś", dobra zabawa, ucieczka przed
samotnością, stworzenie iluzyjnego doskonałego świata, w którym jest się sobą i nikt nie ma pretensji o to
jak się zachowujesz, kim jesteś, nieumiejętność odmawiania, niedostateczna wiedza o narkotykach i ich
działaniu, wpływie na organizm oraz procesie uzależnienia. Dlatego szczególny nacisk kładzie się na
profilaktykę uzależnień w grupie dzieci i młodzieży szkolnej.
Szeroko pojęta profilaktyka to ta, która wyprzedza problem. Istotą działań profilaktycznych jest
krzewienie różnorodnej działalności umożliwiającej atrakcyjne spędzanie czasu wolnego zgodnie z
zainteresowaniami, uzdolnieniami i innymi osobistymi potrzebami, szczególnie dzieci i młodzieży. W
ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są różne formy aktywności, tańce,
gry, śpiewy, konkursy, wycieczki o charakterze edukacyjnym i krajoznawczym, festyny i wiele innych,
których celem jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii skoncentrowane są również na popieraniu
działalności informacyjnej społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności
wychowawczej i zapobiegawczej.

Osiągnięcie takiego celu jest możliwe jedynie poprzez ścisłą interdyscyplinarną współpracę
i koordynację działań wielu instytucji.
Z tego względu realizatorami zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Wiązownica są m.in. organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Parafie, OSP, GCK, GOPS oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Podstawowe cele programu
Głównym celem działań podejmowanych przez gminę jest ograniczenie szkód zdrowotnych
spowodowanych sięganiem po substancje psychoaktywne, promowanie zdrowego stylu życia i wzmocnienie
więzi rodzinnej w celu wsparcia młodzieży w rozwoju asertywnych postaw wobec narkotyków i wyboru
alternatywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
ma przeciwdziałać 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 odurzających, których używanie może prowadzić do narkomanii, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży (dystrybucja - zakup plakatów, ulotek, książek itp.)
3. Zapewnienie literatury fachowej pomocnej 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”.
5. Rozwijanie wśród rodziców umiejętności nawiązywania z dziećmi rozmów na temat narkotyków szkolenia 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, sportowym itp., (festyny, zabawy, wycieczki, konkursy, spektakle, zakup nagród dla
laureatów tychże imprez), których celem jest promowanie zdrowego trybu życia wolnego od
narkotyków i innych używek.
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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 Wiązownica.
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.
11. Pomoc finansowa przy organizacji m.in.:
- pikniku „Święto Wesołego Ziemniaka” organizowanego na terenie GOWiR w Radawie przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica. Piknik propaguje zdrowy styl życia wolny od wszelkich
uzależnień i nałogów;
- Gminnego Konkursu na „Najlepszy reportaż, esej lub felieton” organizowanego w ZS w Wiązownicy
jako formy propagowania zdrowego stylu życia wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów. Konkurs
ukazuje jak młodzież może pożytecznie spędzać wolny czas;
- Gminnego Konkursu „Pisanki i ozdoby wielkanocne” organizowanego w GCK w Wiązownicy przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica - jako formy spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym bez używek;
- „Wystawy grzybów” połączonej z prelekcją na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem grzybów
halucynogennych oraz zażywaniem narkotyków - organizowanej na terenie GOWiR w Radawie.
Konkursy, festyny, pikniki itp. pozwalają dzieciom zdobyć pewność siebie, wiarę we własne
możliwości, uczą otwartości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wspierają młodych ludzi
w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebny „podpierania się”
substancjami uzależniającym, uczą umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest
poddany presji otoczenia.

II. Zorganizowanie form pomocy dla rodzin osób dotkniętych problemem narkomani.
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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. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów przez pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w sprawach osób uzależnionych od narkotyków oraz udzielanie pomocy ich
rodzinom.
6. Zlecanie zorganizowania stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym kościołów i związków wyznaniowych imprez o charakterze lokalnym,
gminnym ze szczególnym uwzględnieniem roli sportu wśród dzieci i młodzieży oraz promocji form
spędzenia czasu wolnego i zdrowego stylu życia bez środków odurzających.

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
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 z dala od narkotyków.
4. Doposażenie i wspieranie finansowe działań w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży
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z terenu Gminy Wiązownica poprzez zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego, muzycznego,
nagłaśniającego, mebli itp. a także ich remont.
5. Dofinansowanie innych form rozwiązywania problemów narkotykowych.
Finansowania
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2017 rok przewidziano kwotę 13 000
złotych.
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UCHWAŁA NR XXIX/206/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie użytków ekologicznych: „Wiklinowe”, „Dolina”, „Kiszka”, „Moczar”, „Mordercze”, „Naroże”,
„Olchowiec”, „Piwodzkie”, „Sokołowskie”, „Graniczne”, „Kręglak”, „Stawiska”, „Thoryniec”, „Kolońskie”,
„Krowięce”, „Rozmusowe”, „Środkowy”, „Chodaniowe”, „Pochodaje”, położonych na terenie Nadleśnictwa
Jarosław, gmina Wiązownica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. l, ust. 2 i ust. 3 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Użytek ekologiczny pod nazwą „Wiklinowe” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1033 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,2262 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 281-d,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 1).
2. Użytek ekologiczny pod nazwą „Dolina” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1025 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, i działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1351 położonej
w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi:
0,6653 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących oddziałów: 262-g i 263-d, administrowanego przez
Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 2). Powierzchnia użytku w rozbiciu na poszczególne
wydzielenia:
- Dz. nr 1025 – oddział 262-g – 0,1980 ha (Ryszkowa Wola);
- Dz. nr 1351 – oddział 263-d – 0,4673 ha (Piwoda).
3. Użytek ekologiczny pod nazwą „Kiszka” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1021 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 1,6721 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 260-f,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 3).
4. Użytek ekologiczny pod nazwą „Moczar” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1027 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,4086 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 270-b,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 4).
5. Użytek ekologiczny pod nazwą „Mordercze” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1353 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,7098 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 271-d,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 5).
6. Użytek ekologiczny pod nazwą „Naroże” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1351 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,3324 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 263-f,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 6).
7. Użytek ekologiczny pod nazwą „Olchowiec” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1355 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,4500 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 273-k,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 7).
8. Użytek ekologiczny pod nazwą „Piwodzkie” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1355 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,1596 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 273-g,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 8).
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9. Użytek ekologiczny pod nazwą „Sokołowskie” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1026 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,4736 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących oddziałów: 269-b i 269-h,
administrowanych przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 9).
10. Użytek ekologiczny pod nazwą „Graniczne” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1354 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,7510 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących oddziałów: 272-b i 272-f,
administrowanych przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 10).
11. Użytek ekologiczny pod nazwą „Kręglak” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1030 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,9970 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 278-j,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 11).
12. Użytek ekologiczny pod nazwą „Stawiska” położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:
1048 i 1049 położonych w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia
użytku ekologicznego wynosi: 3,3313 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących oddziałów: 62-j i 61-h,
administrowanych przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Lichacze (załącznik nr 12).
13. Użytek ekologiczny pod nazwą „Thoryniec” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1130 położonej w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,7596 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 172-c,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Radawa (załącznik nr 13).
14. Użytek ekologiczny pod nazwą „Kolońskie” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1129 położonej w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 1.6749 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 169-d,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Radawa (załącznik nr 14).
15. Użytek ekologiczny pod nazwą „Krowięce” położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:
1116, 511, 503 i 502 położonych w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski.
Całkowita powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 3,0944 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących
oddziałów: 140-c, 140-d, 140-f i 140-g, administrowanych przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Surmaczówka
(załącznik nr 15).
16. Użytek ekologiczny pod nazwą „Rozmusowe” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1115 położonej w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 12,4903 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 147-f,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Surmaczówka (załącznik nr 16).
17. Użytek ekologiczny pod nazwą „Środkowy” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
920 położonej w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,1360 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących oddziałów: 227-a i 227-c,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Bór (załącznik nr 17).
18. Użytek ekologiczny pod nazwą „Chodaniowe” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1031 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 0,5486 ha i obejmuje część gruntów leśnych następującego oddziału: 279-b,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 18).
19. Użytek ekologiczny pod nazwą „Pochodaje” położony jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1020 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski. Powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 1,6591 ha i obejmuje część gruntów leśnych następujących oddziałów: 266-b i 266-d,
administrowanego przez Nadleśnictwo Jarosław, leśnictwo: Olchowa (załącznik nr 19).
20. Położenie użytków ekologicznych, o których mowa w ust. 1 - 19, określone zostało na mapach
stanowiących załączniki graficzne do uchwały.
§ 2. 1. Celem ochrony użytków ekologicznych, o których mowa w § l jest zachowanie wartości przyrodniczych
i krajobrazowych.
2. Ustala się następujące sposoby ochrony czynnej użytków:
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1) coroczna obserwacja stanu populacji;
2) utrzymanie stosunków wodnych zapewniających zachowanie istniejącego siedliska;
3) ochronę stwierdzonych stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków objętych ochroną prawną;
4) ograniczanie rozwoju roślinności inwazyjnej, zwłaszcza gatunków obcych geograficznie - poprzez
niewprowadzanie gatunków obcego pochodzenia.
§ 3. 1. W stosunku do użytków ekologicznych, o których mowa w § l ust. 1 – 19 wprowadza się następujące
zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno - błotnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką leśną, rybacką i łowiecką;
8) zbioru, - niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych;
9) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Nadzór nad użytkami ekologicznymi powierza się Nadleśnictwu Jarosław z siedzibą w Koniaczów 1L, 37500 Jarosław.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie
ustanowienia użytków ekologicznych: „Wiklinowe”, „Dolina”, „Kiszka”, „Moczar”, „Mordercze”, „Naroże”,
„Olchowiec”, „Piwodzkie”, „Sokołowskie”, „Graniczne”, „Kręglak”, „Stawiska”, „Thoryniec”, „Kolońskie”,
„Krowięce”, „Rozmusowe”, „Środkowy”, „Chodaniowe”, „Pochodaje”, położonych na terenie Nadleśnictwa
Jarosław, gmina Wiązownica.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 7. Użytki ekologiczne, o których mowa w §1 zostały ustanowione rozporządzeniem nr 96 Wojewody
Przemyskiego z dnia 22 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 12, poz. 183), które na podstawie
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 ze zm.) traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UZASADNIENIE
Nadleśnictwo Jarosław zwróciło się do Wójta Gminy Wiązownica z wnioskiem o dokonanie korekty przebiegu
granic użytków ekologicznych: „Wiklinowe”, „Dolina”, „Kiszka”, „Moczar”, „Mordercze”, „Naroże”,
„Olchowiec”, „Piwodzkie”, „Sokołowskie”, „Graniczne”, „Kręglak”, „Stawiska”, „Thoryniec”, „Kolońskie”,
„Krowięce”, „Rozmusowe”, „Środkowy”, „Chodaniowe”, „Pochodaje”, położonych na terenie Nadleśnictwa
Jarosław, gmina Wiązownica. Użytki zostały ustanowione Rozporządzeniem nr 96 Wojewody Przemyskiego z
dnia 22 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 12, poz. 183).
W wyniku przeprowadzenia lustracji użytków ekologicznych pracownicy Nadleśnictwa Jarosław
dokonali oceny stanu poszczególnych użytków. W trakcie lustracji stwierdzono utratę wartości przyrodniczych
ze względu na obniżenie poziomu wód gruntowych w latach 1996-2016 oraz postępującą sukcesję.
Korekta zmian granic dotyczy następujących użytków:
1. użytek ekologiczny pod nazwą „Wiklinowe” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1033 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, obejmował
obszar o powierzchni: 0,8345 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,2262 ha;
2. użytek ekologiczny pod nazwą „Dolina” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1025
położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, i działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1351
położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar o
powierzchni: 0,8500 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,6653 ha;
3. użytek ekologiczny pod nazwą „Kiszka” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1021
położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 1,6748 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 1,6721 ha;
4. użytek ekologiczny pod nazwą „Moczar” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1027
położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 0,5846 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,4086 ha;
5. użytek ekologiczny pod nazwą „Mordercze” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1353 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 0,0,9236 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,7098 ha;
6. użytek ekologiczny pod nazwą „Naroże” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1351
położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 0,6400 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,3324 ha;
7. użytek ekologiczny pod nazwą „Olchowiec” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1355 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 0,4223 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,4500 ha
8. użytek ekologiczny pod nazwą „Piwodzkie” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1355 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 0,2900 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,1596 ha
9. użytek ekologiczny pod nazwą „Sokołowskie” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1026 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował
obszar o powierzchni: 0,5974 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,4736 ha
10. użytek ekologiczny pod nazwą „Graniczne” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1354 położonej w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 1,6848 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,7510 ha
11. użytek ekologiczny pod nazwą „Kręglak” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1030
położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 1,3435 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,9970 ha
12. użytek ekologiczny pod nazwą „Stawiska” położony na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:
1048 i 1049 położonych w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski
obejmował obszar o powierzchni: 3,6435 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi:
3,3313 ha
13. użytek ekologiczny pod nazwą „Thoryniec” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1130 położonej w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował
obszar o powierzchni: 0,8246 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,7596 ha
14. użytek ekologiczny pod nazwą „Kolońskie” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1129 położonej w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował
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obszar o powierzchni: 1,7426 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 1.6749 ha
15. użytek ekologiczny pod nazwą „Krowięce” położony na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:
1116, 511, 503 i 502 położonych w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat
jarosławski obejmował obszar o powierzchni: 3,3500 ha, po korekcie powierzchnia użytku
ekologicznego wynosi: 3,0944 ha
16. użytek ekologiczny pod nazwą „Rozmusowe” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1115 położonej w miejscowości Surmaczówka, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował
obszar o powierzchni: 13,4374 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 12,4903
ha
17. użytek ekologiczny pod nazwą „Środkowy” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 920
położonej w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował obszar
o powierzchni: 0,7325 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,1360 ha
18. użytek ekologiczny pod nazwą „Chodaniowe” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1031 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował
obszar o powierzchni: 05592 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 0,5486 ha
19. użytek ekologiczny pod nazwą „Pochodaje” położony na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
1020 położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, powiat jarosławski obejmował
obszar o powierzchni: 1,6663 ha, po korekcie powierzchnia użytku ekologicznego wynosi: 1,6591 ha
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, w sprawie użytków ekologicznych:
„Wiklinowe”, „Dolina”, „Kiszka”, „Moczar”, „Mordercze”, „Naroże”, „Olchowiec”, „Piwodzkie”,
„Sokołowskie”, „Graniczne”, „Kręglak”, „Stawiska”, „Thoryniec”, „Kolońskie”, „Krowięce”, „Rozmusowe”,
„Środkowy”, „Chodaniowe”, „Pochodaje”, położonych na terenie Nadleśnictwa Jarosław, gmina Wiązownica.
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