
UCHWAŁA NR ............. . 

RADY GMINY REGNÓW 
z dnia .......................... . 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz.994, 1 OOO, 1349 i 
1432) oraz art. 211,212,214,215,217,222, 235,236,237, 239,242,243,258,264 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.2077 
z 2018 roku poz.62,1000,1366,1669 i 1693) 

Rada G miny Regnów uchwala, co następuje: 

§ 1 . Uchwala się budżet Gminy Regnów na 2019 rok. 

§ 2.Uchwala s ię dochody budżetu w łącznej wysokości 7.759.602,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w 
tym: dochody bieżące w wysokości 7.759.602,00 zł, 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 
1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie w wysokości 2.35 1.171,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 7.960.228,00zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 7.482.228,00 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 478.000,00 zł, 
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku 
przedstawia tabela nr 3a. 

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 
I) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 

wysokości 2.351.171,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, 
2) wydatki na pomoc finansową udzie loną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 

400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. 

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 
200.626,00 zł, który zostanie pokryty w całości z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 443.826,00 zł i rozchody budżetu w łącznej 
wysokości 243.200,00zł, zgodnie z tabelą 6. 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 

400.000,00 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 207.626,00zł, 
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 

335.200,00 zł. 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 
I) ogólną w wysokości 40.000,00 zł, 



2) celowe w wysokości 19.800,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe . 

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. 

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na real izację zadań związanych z ochroną 
środowiska, zgodnie z tabelą nr 8. 

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z tabelą Nr 9. 

§ 13. Wydatki budżetu obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z tabelą nr 10. 

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu 
administracj i rządowej w wysokości 5.029,00 zł zgodnie z tabelą Nr 11. 

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym: 
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, 

przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 97.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, 

przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 51 .000,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na 

przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy, 

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w 
ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z 
wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z, 

których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 390.000zł, 
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu . 

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. 



Tabela Nr 1 
Do Uchwały Rady G miny Regnów 
Nr ... ......... ... z dnia ............. roku 

Dochody budżetu gminy na 2019 rok 

Wyszczególnienie żródeł w tym 

Plan dochody biezące dochody majątkowe 

na 2019 ogółem w tvm ' ogółem w tvm 

Dział § własne z zakresu adm. realizowane w drodze środki na dochody 2B przekształce środki na 
rządowej i w drodze umów lub zadania sp-zedaży nieprawa inwestycje 

lub wg. paragrafów dochodów innych umów lub pornzumi bieżące z majątku użytkowani z udziałem 
zleconych jst. porozumień z eń z udziałem a środków 
ustawami. organami j.s.t. środków wieczystego unijnych 

adm. rządowej unijnych w prawo 
własności 

1 2 3 il 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

010 Rolnictwo i łowiectwo 800 800 800 o o o 
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 800 800 800 o o o 

ma,ątkowych Skarbu Państwa. jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

100 uornictwo , kopalnictwo 10.779 10.779 10.779 o 
0460 vvplywy z opiaty eKsploatacyJneJ 10.779 10.779 10.779 o 

400 wytwarzanie , zaopatrzenie w 10.303 10.303 10.303 o 
energię elektryczną, gaz i 
.• . -,4;; 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników l .866 l.866 1.866 o 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz inn\'Ch t•mów o podobnym 
charakterze 

0830 Wpływy z usług 437 437 437 o 
0970 Wpływy z różnych dochodów 8.000 8.000 8.000 o 

700 Gospodarka mieszkaniowa 53.410 53.410 53.410 o 
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników o 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

53.400 53.400 53.400 
0920 vvpływy z pozostałych odsetek 10 10 10 o 

750 
Administracja publiczna 27. 199 27.199 2.852 24.347 



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 24.347 
państwa na realizację zadań 

24.347 o 24.347 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gmin ie(związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.850 2.850 2.850 o 

2360 Dochody jednostek samorządu 2 2 2 o 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 

388 388 o 388 

prawa oraz sądownictwa 

2010 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 

388 388 o 388 

756 Dochody od osób prawnych, od 2.417.404 2.417.404 2.417.404 o 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od 803.257 803.257 803.257 o 
1,.,-,l,h ~ 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od 
l ,.,~l,h 

5.342 5.342 5.342 o 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1. 127.426 1.127426 I .J 27.426 o 
0320 Wpływy z podatku rolnego 31 1.509 311 . .509 31 1.509 o 
0330 Wpływy z podatku leśnego 10.907 10.907 10.907 o 

0340 Wpł-/wy z podatku od środków 
'·----

98.000 98.000 98.000 ' o 

0360 Wpływy z podatku od spadków i 7.000 7.000 7.000 o 
darowizn 

0410 Wpływy z opiaty skarbowej 7.263 7.263 7.263 o 

0490 Wpływy z innych lokalnych opiat 2.000 2.000 2.000 o 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

0500 Wpływy z podatku od czynności 40.000 40.000 40.000 o 
cywilnoprawnych 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 1.700 1.700 1.700 o 
egzekucyjnych, opiaty 
komorniczei i kosztów upomnień 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opiat 

3.000 3.000 3.000 o 

758 Różne rozliczenia 2.520.476 2.520.476 2.520.476 o 
2920 Subwencje ogólne z budżetu 1.772.472 l.772.472 1.772.472 o 

1 państwa 



801 

851 

852 

855 

2920 I Subwencje ogólne z-budżetu 
państwa 

Q92Q_ I Wpływy z pozostałych odsetek 
Oświata i wychowanie 

0660 I Wpływy z opiat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 

083Q_ I Wpływy z usług 
0970 I Wpływy z różnych dochodów 
2030 I Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związkom gmin, 

I 7•"iazkom oowiatowo-oroioovm\ 
Ochrona zdrowia 

0480 I Wpływy z opiat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
Pomoc s_p__ołeczna 

0830 i Wpływy z U§łl!9_ 
0940 I Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubieqlych 
0970 I Wpływy z róż_rly_ch dochodów 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związkom gmin, 

l_, . ,;..,.,.l,,.....,,.. r,,n,. , i .-.t .... u,n _nmińńum1 

Rodzina 

2010 I Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na rea lizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie(związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

747.004 

1.000 
73.680 
6.629 

4.640 
10.500 
51.911 

27.000 
27.000 

129.427 
2.650 
495 

50 
126.232 

2.328.436 
836.652 

2060 I Dotacje celowe otrzymane z budżetu ] 1.489.784 
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom(związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci 

2360 I Dochody jednostek samorządu I 2.000 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

900 I !Gospodarka komunalna i I 160.300 
ochrona środowiska 

0490 !Wpływy z innych lokalnych opłat I 149.000 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

0640 I Wpływy z tytułu kosztów I 1.500 
egzekucyjnych, opiaty 

1 „ń~ń'"'ń~~• i kos7łów 

747.004 747.004 o 

1.000 1.000 o 
7_3.680 73.J,80 o 
6.629 6.629 o 

4.640 4.640 o 
10.500 10.5_00 o 

-

51.911 51.911 o 

27.000 27.000 o 
27.000 27.000 o 

129.427 129.427 o 
2.650 2.650 o 
495 495 

50 50 o 
126.232 126.232 o 

2.328.436 2.000 2.326.436 

836.652 o 836.652 

1.489.784 o 1.489.784 

2.000 2.000 o 

160.300 160.300 o 

149.000 149.000 o 

1.500 1.500 



0690 Wpływy z różnych opiat 9.000 9.000 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opiat 

800 800 

OGOŁEM DOCHODY 7.759.602 7.759.602 

9.000 o 
800 o 

5.408.431 2.351 .171 o o o o o o 

~~ ·· ;;c 

o 



Tabela nr 2 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ................. z dnia ..... . ........ roku 

Oochod: ~ - - IV zwi~ zanc z r eal -., - -- - ------ - - -- - - - -- ·-• ·., . , ł::.•n•~•~ - ~•-,. - •••• ••- - ~ ~- • ~ •• 

Dział § Zródla dochodów Dochody wtvm 

ogółem Dochody wtvm Dochody 

b ieżące Własne Z zakresu Real izowane w W drodze Srodk i na majątkowe 

(6+12) (7+8+9+10+ adm. rządowej drodze umów lub umów lub zadania b ieżące 

1 I) i innych porozumie,\ z porozumie z udziałem 

zleconych jst organami adm. ń z jst środków 

li d·- ' k dminist1 .d . ;(, h 2019 rok 

ustawami rzadowei unii nvch 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l I 12 

750 Administracja oubliczna 24.347 24.347 o 24.347 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 24.347 24.347 o 24.347 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie(związkom gmin, 
związkom oowiatowo-aminnvm) ustawami 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 388 388 o 388 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sadownictwa 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 388 388 o 388 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie(związkom gmin, 
związkom powiatowo-aminnvm) ustawami 

855 Rodzina 2.326.436 2.326.436 o 2.326.436 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 836.652 836.652 o 836.652 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie(związkom gmin, 
związkom oowiatowo-aminnym) ustawami 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

1.489.784 1.489.784 o 1.489.784 

zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom(związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci 

RAZEM 2.351.171 2.351.171 o 2.351.171 

~ ~ ---::> 
~ 



Tabela Nr 3 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ........... ... . .. .. .... . 
Z dnia ......... ....... .. roku 

,.,. JUAln& UUU,L'I.IU ... ,, .. , n u -v' _, 'v-

nazwa Razem 
Świadczen~ n■ Wydatki: 

()golem boet~ 
Dotacjo na 

udziałem Poięc,Mia i z,~-
Onal Rotdział 

St-14 6-+9•10+11+ 
u dania rzecz otób 

środków gwa,ancja 
ObshJga długu RazemffllMI)<'™' 

12+13 
boo~ fizyczt,yd> UE Jec:tnostk1 budżetowe lnwestvclA I zalruoi fflYwec;tvr.vlńA Akcje I udz~ 

w tym z Wniesłenię 

Razem Wyneg,odzenla Zadania udziałem Za,up. objęcie 
I pocł,odne S\atUIOWti środków z 1kqi i udziałów 

Yit.ładówdo 

UE sp6łe, 

I 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 15 16 17 18 

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.331 26.331 26.331 o 26.331 o o o o 
01030 Izby rolnicze 6.231 6.231 6.231 o 6.231 o o o 

01042 ~ączenie z produkcji 100 100 100 o 100 o o o 
grunlów rolnych 

01095 Pozostała działalność 20.000 20.000 20.000 o 20.000 o o o 

400 Wytwarzanie I 13.880 13.880 13.880 
z.aopatrywanie w energię, 

o 13.880 o o o 
laaz I wodę 

40002 Doetarczenie wody 13.880 13.880 13.880 o 13,880 o o o 
600 Transport i łączność 68.000 50.000 50.000 o 50.000 o 18.000 18 .000 

60016 Drogi publiczne gminne 68.000 SO.OOO 50.000 o SO.OOO o 18,000 18.000 
700 Gospodarka mieszkaniowa 28.087 28.087 28.087 1.000 27.087 o o o 

70005 Gospodarka 9!\Jntam1 i 28.087 28.087 28.087 1.000 27.087 o o o 
710 Działalność usługowa 6.000 6.000 6.000 o 6.000 o o o 

71004 PIM zagospodarowanra 6.000 6.000 6.000 o 6.000 o o o 
przestrzennego 

750 Administracja publlczna 1.232.315 1. 232.315 1.190.315 973.722 216.593 o 42.000 o o 
75011 Urzędy Wojewódzkie 96.437 96.437 96.437 88.351 8.086 o o o o 
75022 Rady Gmin 39.000 39 OOO 3.000 o 3.000 o 36.000 o - o 
75023 Urzędy gmin 982.905 982.905 980.905 824,671 156.234 o 2.000 o o 
1:,075 Promocja jednostek 

·, 
5.000 5,000 :i.OOO o :i.OOO - -0- o o o 

samorządu terytorialnego 

75095 Pozostała działalność 108.973 108.973 104,973 60.700 44.273 o 4.000 o o 
751 un,dy naczelnych o,ganów 388 388 388 388 o o o 

władzy pańslwOWGj, kontroli 
I ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

75101 Urzędy naczelnych organów 388 388 388 388 o o o 
w!adZy państwoweJ, kontrol 1 

ochrony p,awa 

754 Bezpieczeństwo publiczne I 38.836 38.836 35.336 4.919 30.417 o 3.500 
och(Ona orzeclwootarowa 

75412 Ochotnocze strat& poża"ne 19.036 19.036 15.536 4,919 10.617 o 3.500 

75421 Zarządzanie kryzysowe 19,800 19.800 19.800 o 19,800 o o 
757 Obsługa długu publicznego 41.000 41.000 o o o o o o o 41.000 

75702 Obsługi papie,ów ~rtośoOwych 
krodyll>w, potyczek I-•• 
NmOr~ te,ytołl.olnego 

41.000 4 1.000 o o o o o o o 41.000 



758 Rótne rozliczenia 40.000 40.000 40.000 o 40.000 o o 
75818 Rezerwy ogólne I celowe 40.000 40.000 40.000 o 40.000 o o 

80 1 Oświata i wychowanie 2.615.178 2.615.178 2.525.363 2.095.618 429.745 o 89.815 

80101 Szkoły podstawowe 1.691.411 1.691.411 1.627.468 1.420.044 207.424 o 63.943 

80103 Odd:t,aly przedszkolne w 299.395 299.395 283.723 266.617 17.106 o 15.672 
szkołach """st-eh 

80104 Przedszkola 60.000 60.000 60.000 o 60.000 o o 
8011 0 Gimnazja 312.362 312.362 302.162 271.200 30.962 o 10.200 

80113 Oowoterne uczniów do szkół 86.000 86.000 86.000 o 86.000 o o 
80146 Ooks~ie nauczyoeh 13.966 13.966 13.966 o 13 .966 o o 
80149 Realiutjl zadań wymag-'ICYCh 

stosow1mle spęqRhej organlza,qł 
nauki I metod pracy dla dzieci w 

56.256 56.256 56.256 55.070 1.186 o o 

p126d$ikołach, oddZułłaeh 

p,z.&dl.lkOłnych w szkołach 
podsun,ow,dl l iM}<lll..-..cłl 

~p,z-.... 

80150 Reahzacia zadań 50.334 50.334 50.334 50.334 o o o 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i 
mlodz,ety w szkołach 

I oodstawowvch 
80152 Relllł<fł zadań wymlOIMCY(h 

StOIOwtlfllłl łfMIClalnei orgamzaqł 
nauki I metod ~acy dla dzitoi I 
mlod'óe:ty w gimnazjach I lflosach 

33.754 33.754 33.754 32 353 1 40 1 o o 

dotycf'ICtasowego gimnazjum 
prOW&dZooych W innych typach 
szkól. - ogólrtOlt$Złaą<yc:I,, 
łecht'lkach bfanzowych f.ńOlach I "°"'"", _ dolydv;z_ 
szk°'I Zll'-W<j p<owacllonyd, W 

bran.zowych s.zkolach I slopr11 Ofaz 
szkołach ~stycznvcti 

80195 Pozostała działalność 11.700 11 .700 11.700 o 11 .700 o o 
851 Ochrona zdrowia 34.400 34.400 28.000 14.000 14.000 6.400 o 

85153 Zwałc:z:&n1e narkomanu I.OOO 1.000 I.OOO o 1.000 o o 
85154 PrzeCłwdzłałame 27.000 27.000 27.000 14.000 13 .000 o o 

alkohoilzmowi · -
85195 Pozostnlo działalność 6.400 6.400 o o o 6.400 o 

852 Pomoc społeczna 536.360 536.360 422.052 277.039 145.013 o 114.308 

85205 Zadant(I w takJesie 1.000 1.000 1.000 o 1.000 o o 
p,zecrwd'li:llłan,a przemocy w .~.~--

85213 Sktadkl na ubezpilfCZ(łllłl ZdfOWOlne 3.224 3.224 3.224 o 3.224 o o 
opłacane ta osoby poble,a,ące 
nieklóre ł-wiadczema z pomocy 
&P()ltCznej Olał: ZA O$Oby 
UC2etłlllCLące w ~ W 

' 
85214 Zas1lk1 ol<resowe. celowe , 41 .312 41.312 o o o o 41.312 

pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia eme,ytalne i 
rentowrre 

85216 ZaSlłkt stale 31.129 31.129 o o o o 31.129 

85219 Ośrodki pomocy spolecznei 233.835 233.835 232.635 208761 23.874 o 1.200 

85228 USlugi opiekuńcze i 70593 70.593 70.193 68.278 1.915 o 400 
specjalislyczne uSług, 
opiekuńcze 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40.267 40_267 o o o o 40.267 



85295 Pozostała działalność 115.000 115.000 115.000 o 115.000 o o 

854 Edukacyjna opieka 47.040 47.040 36.040 36.040 o o 11.000 
··-·chowawcza 

85401 Swiellice szkolne 36.040 36.040 36.040 36.040 o o o 

85415 Pomoc materialna dla 5.000 5.000 o o o o 5.000 
uczniów 

85416 Pomoc materialna dla 6.000 6.000 o o o o 6 .000 
uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

855 Rodzina 2.384.548 2.384.548 138.597 81.306 57.291 o 2.245.951 

85501 I Swiadczenie wychowawcze 1.489.784 1.489.784 25.497 23511 1.986 o 1.464.287 

85502 I Świadczenia rodzinne. ~adczenie 
z tunchJsz.u alimenlocyjnego oraz 

778.981 778.981 51.277 48.889 2.388 o 727.704 

składki na ubezpleczeoia 
emerytalne I rontowe z 
ubezpieczenia społecznego 

85504 Wspteranie rodziny 64.872 64.872 10.912 8.906 2.006 o 53.960 

85508 Rodziny zastępcze 45.200 45.200 45.200 o 45.200 o o 

85513 Składki na uheZl)iecz.enja zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niekt()(e $wiadcZ.et)la rodzinne, 

5.71 1 5.711 5.711 o 5.71 1 o o 

zgodnie z pr:t:eptsan'II ust3Wj o 
świadc2enlach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla 
opte!Wnów, zgodnie z pttepisaml 
ustawy z dnia 4 k'Metnia 201◄r o 
ustaleniu I wypbcie zasiłków dla 
opiekunów 

900 Gospodarka komunalna i 227.300 227.300 227.300 o 227.300 o o o o 
ochrona środo'Mska 

90002 Gospodarka odpadami 141 .300 141.300 141.300 o 141 .300 o o o o 
kom.malnvrr i 

90015 Oświetlenie uhc. placów i dróg 77.000 77.000 77.000 o 77.000 o o o o 

90095 Pozostała działalność 9.000 9.000 9.000 o 9.000 o o o o 

921 Kultura i ochrona 450.565 130.565 18.565 17.565 1.000 112.000 o 320.000 320.000 315 .202 

dziedzictwa narodoweao 
92108 Filharmonie, orkiestry. chóry i 18.565 18565 18.565 17.565 1.000 o o o o o 

kanele 

92116 Biblioteki 97.000 97.000 o o o 97.000 o o o o 

92195 Pozostała działalność 335.000 15.000 o o o 15.000 o 320.000 320000 315.202 

926 Kultura fizyczna 170.000 30.000 o o o 30.000 o 140.000 140.000 

92601 Obiekty sportowe 140000 o o o o o o 140 .000 140.000 

92605 Zadania z zakresu kultury 30.000 30.000 o o 30.000 o o o 
fj7\.Jcznei 

OGOŁEM WYDATKI 7.960.228 7.482.2.28 4.786.254 3.501.5W 1.284.657 148.400 2.506.574 o o 41.000 478.00 0 478.000 315.202 o o 

~ / 'l[ --) 

~ ··· · 



Tabela Nr 3a 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ......... ........ . 
z dnia ....................... roku 

C ' ·"'' TU I. " " ·""·'''" 1-11, P-YC.~ IY\.., .,,,,,~ I C.U·l l,.(.,,U ,,.,,.., . .. ~ ,.,.. _..,_..,,,. • V'n ..... 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego łączne koszty Planowane wvdatki 
finansowe Rok budżetowy Z tego źródła finansowania 
zadania 2019 Dochody własne jst Kredyty i pożycz.ki Dolacje Inne 

(7+8+9+ 10+ ll) na środki 

ogółem w lym pożyczka wymie nione w arl.5 
na środki usl. l pk12i3 u.f.p 

wymienione w 
art.5 ust. I pk12i3 

u.f.o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 600 60016 Budowa dróg w strefie 53.000 18.000 18.000 o o o o 
przcmvs!owei 

2 921 92195 13udowa świetl icy 337.510 320.000 119.374 200.626 200.626 o o 
środowiskowej w miejscowości 
Rylsk z przeznaczeniem na 
Dom Kulturv 

3 926 92601 Kompleks obiektów sportowo- 650.000 140.000 140.000 o o o o 
rekreacv jnvch w Regnowie 

OGÓŁEM 1.040.510 478.000 277.374 200.626 200.626 o o 

~ ) 



Tabela Nr 4 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr . ............... z dnia .......... roku 

Wvdatki .. . 1 -- - -.. "' - - --- - ... -- ----- - - -- -- ----- - - .I- - - •.I '·' .., •• u~•- -v•-••------•- -~~, • ~--
Dział Ro1.dział Nazwa Wydatki Wtvm 

ogółem Razem w tym Razem 

wydalki Jednostki budżetowe Dotacje Swiadczenia na Wydatki z Poręczenia i Obsługa wydatki 

bieżące Razem Wynagrodze Zadania na zadania rzecz osób udziałem gwarancje długu majątkowe 

(6+9+10+ 1 nia i s tatutowe bie:t.,ące fizycznych środków UE 

1· d: , kr1 d .d . :I, h 2019 k 

1+12+ 13) pochodne 
(5+14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
750 Administracja publiczna 24.347 24.347 24.347 22.5 16 1.831 

75011 Urzędy Wojewód~.kie 24.347 24.347 24.347 22.516 1.831 

751 Urzędy naczelnych 388 388 388 388 o 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sadownictwa 

75 10.l Urzędy naczelnych organów 388 388 388 388 o 
władzy pai1stwowej, 
kontroli i ochrony orawa 

855 Rodzina 2.326.436 2 .326.436 80.485 72.400 8.085 o 2.245.951 

85501 Swiadczenie wychowawcze 1.489.784 1.489.784 25.497 23.511 1.986 o 1.464.287 

85502 Świadczen ia rodzinne, 776.981 776.981 49.277 48.889 388 o 727.704 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpiecwnia 
emerytalne i rentowe z 
ubezoieczenia sooleczncao 

85504 Wspieranie rodziny 53.960 53.960 o o o o 53.960 
-

85513 Składki na ubezpieczenia 5.711 5.711 5.71 1 o 5.7 11 o o 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami 
ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z 
prlepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014r o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla 
ooickunów 

RAZEM WYDATKI 2.351.171 2.351.171 !05.220 95.304 9.916 o 2.245.951 

~ 'f'--~ 



Tabela Nr 5 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr .............. . 
z dnja .... .. ..... ......... . roku 

Wvdatki . . , _____ -- -- 1----- - - ---- -- - - - -fi .. dzieli oną Je _____ _________ ------~"-- --- J --- ___ ___ J.., _ ---- - - ~ . :d k1 d • · l1 2019 rok 

Dział Rozdział Nazwa Wydatki W tym 

ogółem Razem w tym Razem 

wydatki Jednostki budżetowe Dotacje Swiadczenia Wydatki Poręczenia Obsługa wydatki 

bieżące Razem Wynagro Zadania na na rzecz z J długu majątkowe 

(6+9+ 10+ dzenia i statutowe zadania osób udziałem gwarancje 
I 1+12+13 pochodne bieżące fizycznych środków 

(5+14) ) UE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

851 Ochrona zdrowia 400 400 o o o 400 o o o o o 
85 195 Pozostała działalność 400 400 o o o 400 o o o o o 

RAZEM WYDATKI 400 400 o o o 400 o o o o o 

c;,~-~-. 
---- 11' , A , / G -- . 



Tabela Nr 6 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr .. ...... . ... .. .. .... ...... .. 
z dnia . .. ............ .... ....... roku 

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok 

Lp. 

Przychody ogółem: 443.826 

1. Kredyty § 952 243.200 

2. Pożyczki § 952 o 

3. Pożyczki na finansowanie zadań § 903 200.626 
realizowanych z udziałem środków 

ochodz c eh z budżetu UE 
4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 o 

5. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 o 
6. Wolne środki § 950 o 

7. Inne źródła § 955 o 
Rozchody ogółem: 243.200 

1 . Spłaty kredytów § 992 204.000 

2. Spłaty pożyczek § 992 39.200 

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na § 963 o 
finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z 
budżetu UE 

4. Rozchody z tytułu innych rozl iczeń § 995 o 



Tabela Nr 7 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ............. ... z dnia .... . . ...•.•... ........ roku 

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019rok 

Dział Rozdział/ Dochody Wydatki W tym 
paragraf bieżące ogółem Razem w tym 

(5+ 11) wydatki Jednostki budżetowe Dotacje na Swiadczenia na Wydatki 

bieżące Razem Wynagrodzen Zadan ia zadania rzecz osób majątkowe 

(6+9+ 10) ia i pochodne statutowe bieżące fizycznych 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

851 0480 27.000 

Ogółem dochody 27.000 

851 85153 1.000 1.000 1.000 o 1.000 

851 85154 27.000 27.000 27.000 14.000 13.000 

02ólem wydatki 28.000 28.000 28.000 14.000 14.000 

~ 
/ 
✓ 



Tabela Nr 8 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr .. .. .... ................. . 

z dnia ........ ................. .. roku 

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2019 rok 

Dział Rozdział/ Dochody Wydatki W tym 
paragraf bieżące ogółem Razem w tym 

(5+ 11 ) wydatki Jednostki budżetowe Dotacje Swiadczenia Wydatki 

bieżące Razem Wynagrodzen Zadania na na rzecz osób majątkowe 

(6+9+10) ia i pochodne statutowe zadania fizycznych 
bieżące 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

900 0690 9 .000 

Ogółem dochody 9.000 

900 90095 9 .000 9.000 9.000 o 9.000 

Ogółem wvdatki 9.000 9.000 9.000 o 9.000 

~ 



Tabela Nr 9 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ..... .................... . 
z dnia .......... ........ . .... ... roku 

Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2019 rok 

Dział Rozdział/ Dochody Wydatki W tym 
paragraf bieżące ogółem Razem w tym 

(5+ 11) wydatki Jednostki budżetowe Dotacje Swiadczenia W ydatki 

bieżące Razem Wynagrodzen Zadania na na rzecz osób majątkowe 

(6+9+ 10) ia i pochodne statutowe zadan ia fizycznych 
bieżące 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900 0490 149.000 

0640 1.500 

0910 800 

Ogółem dochody 151 .300 

750 75023 18.878 18.878 18.878 18.878 o 
900 90002 141 .300 141.300 141 .300 o 141 .300 

Oeólem wydatki 160.178 160.178 160.178 18.878 141 .300 

~ 
~ 



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z f u nduszy strukturalnych na 2019 rok 

w tym: Planowane wydatki 

2019 r. 
Wydatki w 

okresie 
z tego: 

Kategoria 
Klasyfikacja realizacji Środki z budżetu krajowego„ 

L.p. Projekt 
interwencji 

(dział, Projektu 
Środki z 

środki z Wydatki z tego, źródła finansowania: 
funduszy budżetu 

strukturalnych 
rozdział) (całkowita 

krajowego 
budżetu UE razem Wydatki 

Wydatki 

wartość (9+13) 
razem 

razem pożyczki i 
Projektu) (6+ 7) (10+11 +12) kredyty 

obligacje pozostałe'" (14+15+16 

+17) 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 

1 Wydatk i majątkowe razem: X 337509,90 128293,90 209216,00 320000,00 119374,00 0,00 0,00 119374,00 200626,00 

Program: PROW na lata 2014-20 
,-- ,OC. u,,u~• 
odnowa wsi na obszarach 
wiejskich 

Nazwa projektu:Budowa świetlicy 
środo\l'łiskowej w miejscowości 
Rylsk z przeznaczeniem na Dom 

1.1 Kultury 

Nr umowy 00011 -65170-UM0510034/18 

Razem wydatki: 337509,90 128293,90 209216,00 320000,00 119374,ool 0,00 0,00 119374,00 200626,00 

2017 921,92195 13509,90 4919,90 8590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 921,92195 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 921,92195 320000,00 119374,00 200626,00 320000,00 119374,00 0,00 0,00 119374,00 200626,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 

2 Wydatki bieżące razem: X o o o 0,00 o o o 
Program: 

Pnorytet: 

Działanie: 

2.1 
Nazwa projektu: 

Razem wydatki: 0,00 o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 o o o o o o 

2019 

Ogółem (1+2) X I 337509,901 128293,9 209216,00 I 320000,00 I 119374,oo I 0,00 0,00 119374,00 200626,00 

• wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 

•· środki własne j .s.t.. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 

Tabela nr 10 

do Uchwały RadJ Gmi11y Regnów 

Nr 

z dnia roku 

Środki z budżetu UE 

z tego, źródła finansowania: 

pożyczki na 
pożyczki i 

wyprzedzające 
kredyty 

obligacje 

finansowanie 

14 15 16 

200626,00 0,00 o 

200626,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0 ,00 
200626,00 0,00 0 ,00 

0,00 0,00 0 ,00 

o o o 

0,00 0,00 0,00 

o o o 
0 ,00 0,00 0,00 

200 626,00 Ol o 

<(_ ~ . r, ,T IT 
",r.T • •• .. li ) 

-i 

pozostałe 

17 

o 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

o 

0 ,00 

o 

0,00 



Dz. 

750 

855 

Tabela Nr 11 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
N r .. . ... .. .................... . . . . 
z dnia .. ... . .. .. .. .. ...... .... .. .. roku 

Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2019 rok 

§ TRESC Dochody Dochody 
bieżące maiatkowe 

A dministracja oubliczna 29 o 
0690 Wpływy z różnych opłat 29 o 

Rodzina 5.000 o 
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 5.000 o 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
RAZEM 5.029 o 

'--.L..lll 



Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ...... . . . ........... . 

z dnia . .. ......... ... ......... roku 

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora 
finansów publicznych 

Dz. I Rozdz. I Nazwa jednostki Kwota dotacji w tym 

Jednostki sektora finansów publicznych ogółem podmiotowej przedmiotowej celowej 
15+6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

851 85195 Powiat Rawski /Poradnia 400 o o 400 

Psychologiczno-
Pedagogiczna / -dotacja na 
oomoc finansową 

921 92116 Gminna Biblioteka 97.000 97.000 o o 
Publiczna w Regnowie 

Razem 97.400 97.000 o 400 



Załącznik Nr 2 
Do Uchwały Rady Gminy Regnów 
Nr ... ............... ..... . 
z dnia ......... ......... . ... . .. .. roku 

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom nie należącym do 
sektora finansów publicznych 

Dz. I Rozdz. Nazwa zadania Kwota w tvm 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dotacji 

ogółem 

I podmiotowej przedmiotowej 

15+6+71 

1 2 3 4 s 6 

926 92605 (rozwój kultury fizycznej i 30.000 o o 
sportu wśród dzieci i 
młodzieży z terenu gminy 
Regnów) 

851 85195 ( działalność na rzecz dzieci 6.000 o o 
niepełnosprawnych z terenu 
gminy Regnów) 

-
921 92195 ( działalność wspomagająca 15.000 

' 
o o 

rozwój wspólnot i 

I społeczności lokalnej w 
gminie Regnów) I 
Razem 51.000 o o 

celowej 

7 
30.000 

6.000 

15.000 

51.000 



1 

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU 
GMlNY REGNÓW W SPRAWIE UCHWALEN IA BUDŻETU 

na 2019 rok 

I. DANE OGÓLNE 

Projekt budżetu Gminy Regnów na 2019 rok został opracowany na podstawie: 
pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.20.2018 
z dnia 25.10.2018 r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminom 
ustawami z zakresu administracji rządowej i zadania \1 fasne oraz dochodów budżetu 
państwa planowanych do uzyskania przez gminę, 
wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie 
przydzielonej subwencj i i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborcz~go Nr DSK-3113-17-13/18 
z dn.04.10.2018r.w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom, 
na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, 
na podstawie ustaw'Y z dnia 8.03. l 990r o samorządzie gminnym, 
na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków za 2018 rok, 

II. DOCHODY BUDŻETU 

Dochody budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7. 759.602,00 zł 
I. Dotacje ogółem 2.529.314,00 co stanowi 32,60% dochodów, 
z tego na dochody bieżące : 

1) § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj, zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo
gminnym) ustawami kwota 861.387,00- z przeznaczeniem rn : 

a) Dział 750 Administracja publiczna - kwota 24.347,00 

-na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administ. rządowej -17 .513,00 
-na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - 6.634,00 
-akcja kurierska - 200,00. 

b) Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa - kwota 388,00 
z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców .. 

c) DZ 855 Rodzina kwota 836.652,00 
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z doda tkami, fundusz alimentacyjny i 

kosztów obsługi w wysokości 3% 776.981,00, 
-na realizację programu „Dobry start"w wysokości 300zł na dzieci uczące się i koszty 
realizacji programu 53.960,00, 
- na zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 5.711,00. 

2) § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaci~ własnych zadań bieżących 
gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota ~ 78.143,00 z tego na: 
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DZ.SOI Oświata i wychowanie kwota 51.911,00 
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Dz.852 Pomoc społeczna kwota 126.232,00 
Z przeznaczeniem na ; 
- zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. 
- wypłatę zasiłków okresowych. 
- wypłatę zasiłków stałych. 
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 
- pomoc w zakresie dożywiania 

3.224,00, 
12.812,00, 
31.129,00, 
58.800,00, 
20.267,00. 

3) § 2060 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 

Dz .855 Rodzina kwota 1.489. 784,00 
Z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi świadczeń w 
wysokości 1,5%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

2. SUBWENCJE DZ. 758 Różne rozliczenia 
32,47 % 

ogółem kwota 2.519.476,00, co stanowi 

Są to dochody bieżące i przypadają na; 
- subwencja oświatowa kwota 
- subwencja wyrównawcza dla UG kwota 
- subwencja równoważąca kwota 

l .772.472,00 
703.798,00 

43.206,00 

3. DOCHODY WŁASNE ogółem 2.710.809,00 co stanowi 34,93 % dochodów 
Na które składają się dochody bieżące kwota 2. 710.812,00zł 

W poszczególnych działach wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco : 

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 800,00,-
Są to przewidywane dochody bieżące w kwocie 800,00,- z tytułu : 
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /za obwody łowieckie otrzymane ze 
Starostwa Powiatowego/ 

DZ.100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO kwota 10.779,00,-
Są to przewidywane dochody bieżące wpływów z opłaty eksploatacyjnej. 

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODĘ 
kwota - l 0.303,00 

Planuje się dochody bieżące w tym: 
- wpływy z różnych opłat i usług 
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych/dzierżawa Hydroforni 
sieci wodociągowej/ 

437, 
1.866, 

- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących Hydroforni/ 8.000 

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 53.410,00 
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Planowane dochody bieżące w tym; 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami /wpływy czynszów 
dzierżawnych i mieszkaniowych - Orange Polska, NZOZ, Lecznica Zwierząt, Punkt Apteczny, 
Gabinet stomatologiczny oraz od osób fizycznych/ 

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 2.852,00 
Dotyczy dochodów bieżących w tym na: 
to planowane wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie dla płatnika za terminowe 
przekazywanie podatku dochodowego w wysokości 0,3% ,wpływy z PUP koszty pracownika 
interwencyjnego 2.850 
oraz dochody jst w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
- udostępnianie danych osobowych 2. 

DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota 2.417.404,00 

Wpływy dochodów bieżących przedstawiają się następująco: 
-z podatku od nieruchomości od osób prawnych 866.652 
-z podatku rolnego od osób prawnych 2.599 

-z podatku leśnego od osób prawnych 2.977 
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 260.774 
-z podatku rolnego /stawka wynosi 135,90 za lha przeliczeniowy 308.910 
- z podatku leśnego od osób fizycznych 7.930 
- z podatku od środków transportowych 98.000 
- z podatku od spadków i darowizn/z Urzędu Skarbowego/ 7.000 
- wpływy od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarb./ 40.000 
- wpływy z tytułu kosztów upomnień l.700 
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.000 
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7.263 
- wpływy z innych lokalnych opłat 2.000 
pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw/za zarejestrowanie działalności 
gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego/ 
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5.342 
-Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 803.257 
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczono jako 
wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych w gminie za 2017 rok pomnożony 
przez planowane udziały wszystkich gmin. Wskaźnik ten na 2019 rok wynosi 38,08%. 

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 1.000,00 
Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. 

DZ.801 OŚWIAT A I WYCHOWANIE kwota 21.769,00 
Planuje się dochody bieżące z tytułu wpłaty za centralne ogrzewanie wg rozliczenia 
sezonowego z Bankiem Spółdzielczym w Regnowie 4.640, 
-wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 500 
w wysokości 0,3%, 
-zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin 10.000 

do oddziału przedszkolnego w Regnowie, 
-odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.629. 
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DZ.851 OCHRONA ZDROWIA kwota 27.000,00 

Są to dochody bieżące dotyczące opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

DZ.852. POMOC SPOŁECZNA kwota 3.195,00 

Są to dochody bieżące dotyczące: 
-wpływy z usług za usługi opiekuńcze 
-wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 
w wysokości 0,3%, 
- Zwrot zasiłku stałego zgodnie z decyzją GOPS 

2.650, 
50, 

495. 

DZ.855 RODZINA kwota 2.000,00 
Są to dochody bieżące dotyczące wpływu należności z funduszu alimentacyjnego 
otrzymanych od komornika 2.000,00. 

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Kwota 160.300,00 

Są to planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z ochrony 
środowiska w wysokości 9.000, 
-wpływy za odbiór śmieci zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 149.000, 
-wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.500, 
- odsetki od nieterminowych wpłat 800. 

III. WYDATKI 

Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych na 2019 rok wzięto pod uwagę wykonanie 
wydatków z 2018roku. 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę - 7.960.228,00 na które składają się: 

- wydatki majątkowe które wynoszą 
- wydatki bieżące: 

w tym: 

478.000,00.- co stanowi 6,00% wydatków 
7 .482.228,00- co stanowi 94,00% wydatków 

- wynagrodzenia i pochodne - 3.501.597,00-co stc1nowi 46,80% wydatków 
- dotacje 148.400,00-co stanowi 1,98% wydatków 
- wydatki na obsługę długu 41.000,00-co stanowi 0,55% wydatków 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.506.574,00- co stanowi 33,50% wydatków 
- zadania statutowe - 1.284.657,00-co stanowi l 7,l 7%wydatków 

Znaczną część wydatków w kwocie 2.615.178,00 zaplanowano na Dz.801 Oświata i 
wychowanie - co stanowi 32,85% planowanych wydatków 
Oraz dz 855 Rodzina kwota 2.384.548,00 co stanowi 29,96%. 
Wydatki na pozostałe działy to kwota 2.960.502,00 co stanowi 37,19% planowanych 
wydatków 
Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty w wysokości 7.960.228,00 przeznaczono na 
poszczególne działy: 
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DZ.010 ROLNICTWO I ł„OWIECTWO - to kwota 26.331,00 

=-=R=oz=d=z=ia=ł---'0'---=1~0-=-3-"-0....;;l=zb"-'yc...;rc..;:o=l=nz=·c=ze::;..._ ___ ~k:-,'--'-,v-=-ot=. a,_..:::.6'-=. 2=3-=-1.,_,, 0'"°'--0 z przeznaczeniem na: 

Na wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych, zapłacenie składki na rzecz Izb 
Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 

Rozdział Ol 042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych k:-.vota 100. 00 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, opłata za 
wyłączenie gruntów rolnych pod budownictwo. 

Rozdział 01095 Pozostała działalność k:-,,vofa 20.000,00 
Z tego na: 

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłaty za 
pobyt zwierząt w schronisku . 

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ 
Kwota 13.880,00 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych w tym; 

- zakup energii elektrycznej od pomp głębinowych 
- zakup usług remontowych 
- opłatę za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego 
- ubezpieczenie hydroforni 

3.380, 
800, 

8.900, 
800. 

DZ.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

kwota 68.000,00 
kwota 68. OOO. 00 

W dziale tym planuje się: 
Wydatki bieżące kwotę w wysokości 50.000,00 z przeznaczeniem na 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 

-zakup materiałów, etyliny, przepustów 
-utrzymanie bieżące dróg gminnych ,remonty 
-opłata za użytkowanie gruntów, akty notarialne 

5.000, 
20.000, 
25.000 

odśnieżanie, opłata za wyłączenie gruntów pod drogi i usługi dotyczące dróg 

Wydatki majątkowe zaplanowano 18.000,00 
-na wykonanie projektu drogi w strefie przemysłowej w Regnowie . 

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 28.087,00 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
W tym dziale planuje się wydatki bieżące w wysokości 28.087,00 z przeznaczeniem na: 
l)wynagrodzenia z pochodnymi od umów zleceń 1.000 
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 27.087,00 w tym: 
-zakup materiałów i wyposażenia 
-zakup energii 
- remonty pomieszczeń, urządzeń 

- wycena gruntów, zapłata za v,.'Ypisy rejestru gruntów 
- podatek od nieruchomości 

1.000, 
6.000, 
5.000, 
6.000, 
9.087. 
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DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota 6.000,00 
Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące; 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 
ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie 
decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego zagospodarowania przestrzennego. 

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 1.232.315,00 

W ramach środków planowanych w zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki 
dotyczące administracji samorządowej, rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności. 
Wydatki w powyższym dziale przedstawiają się następująco na: 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przypada kwota 96.437.00 

Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów 
osobistych w tym: 
l)wynagrodzenia i pochodne 88.351,00. 
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 8.086,00 w tym: 
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji 500, 
-zakup usług pozostałych opłaty serwisu od programów komputerowych Selwin 5.600, 
-opłata za zakup usług telekomunikacyjnych 100, 
-delegacje pracowników 200, 
-odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych 1.186, 
-szkolenia pracowników 500. 
Wydatki pokryte będą z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości 
24.347,00zł oraz ze środków własnych. 

75022 Rady gmin planuie się kwotę 39.000.00 

Z przeznaczeniem na : wydatki bieżące związane z utrzymanie rady tj. 
l)świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych i Przewodniczącego Rady 
zaplanowano 8 sesji/ 36.000. 
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 
-zakup artykułów spożywczych ,delegacje i szkolenia radnych 3.000. 

75023 Urzędy gmin planuje się kwotę 982. 905, 00 

Z przeznaczeniem na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością 
gminy kwota 982.905,00w tym; 
l)wynagrodzenia i pochodne / dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, 
umowy zlecenia 824.671 
W tym kwota 18.878,00 na obsługę administracyjną systemu zgodnie z ustawą z dnia 
13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /. 

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków czystości, 
herbaty dla pracowników/. 

2.000 
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3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 156.234,00 w tym: 
-zakup materiałów biurowych, środk.czystości ,czasopism, art.przem. 
oprogramowań, sprzętu komputerowego 

29.877 

- zakup energii elektrycznej 4.600, 
-zakup usług remontowych( w tym:, naprawy maszyn biurowych, ksero 3 .000, 
-zakup usług zdrowotnych 400, 
-zakup usług pozostałych 80.000 
(obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa BHP, przesyłki listowe, opłaty serwisu od 
programów komputerowych /Lex. Budżet, Płace, Podatki, BIP, monitoring, prowizje bankowe 
,abonament radiowy i pozostałe), 
-faktury za usługi internetowe , rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej 
-de legacje pracowników i ryczałt wójta 
-ubezpieczenie mienia komunalnego 
-odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych 
-szkolenia pracowników 

3.560, 
5.000, 
3.000, 

16.797, 
10.000. 

Rozdział 75075 Promocia iednostek samorządu terytorialnego kwota 5.000.00 
Z przeznaczeniem na: 
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 
zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach, publikacji, wyjazdy 
szkoleniowe promujące Gminę Regnów 

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 108.973.00 
Planuje się: 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych diety Sołtysów za udział w Sesjach 
2)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.273,00 w tym: 
-zakup materiałów 

-usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, 
-delegacje 
-składki na rzecz Zw.Gm.Wiejskich ,Dorzecza Bzury,Stowarz.Ziemi Rawskiej , 
Stowarzyszenia „Kraina Rawki", opłaty komornicze związane z podatkami, 
-szkolenia dla pracowników referatu podatkowego 

4.000, 
60.700, 

2.400, 
3.573, 

300 
37.000 

1.000 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A 

Kwota 388,00 
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów wladzypaństwowei. kontroli i ochrony prawa 
Kwota 388,00_pochodząca z dotacji celowej i przeznaczona będzie na::_ 
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od umowy -zlec za aktualizację listy wyborców. 

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE kwota 38.836,00 

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne kwota 19.036,00 
Są to planowane wydatki bieżące na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i 
utrzymanie gotowości bojowej pochodzące ze środków własnych z przeznaczeniem na 
l)wynagrodzenia wraz pochodnymi /umowa zlec. konserwatora / 4.919, 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych/ ekwiwalent za udział w wyjazdach 3.500 
do pożarów i szkoleniu pożarniczym członków OSP /. 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 10.617,00 w tym: 



8 

-zakup paliwa i części do samochodu straż. i motopompy 
- zakup energii elektrycznej , wody na cele p.poż. 
-zakup usług remontov..rych 
-badania lekarskie drużyny OSP 
-przegląd techniczny samochodu OSP 
-ubezpieczenie pojazdu ,drużyny strażackiej 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 19.800,00 
Planowane v..rydatki związane z realizacja zadań statutov..rych w tym: 
rezerwa w v..rysokości nie mniej niż 0,5% planowanych v..rydatków pomniejszonych o 

wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycje oraz v..rydatki na obsługę długu . 

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO kwota 41.000,00 

3.793, 
3.024, 
1.000, 

400, 
900, 

1.500. 

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek iednostek samorządu 
terytorialnego kwota 41. OOO. 00 

Powyższą kwotę zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Rozdział 7 58 J 8 Rezerwy ogólne i celowe 

kwota 40.000,00 

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane v..rydatki w v..rysokości nie niższą niż 0,1 % i nie wyższą 
niż 1 % planu wydatków budżetu. 

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 2.615.178,00 

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum . Z tego działu 
finansowane jest również dowożenie uczniów do szkól, dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i pozostałej działalności. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 
01.01.2019 zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa Finansów. 
Wydatkj te realizowane będą z otrzymanej subwencji oświatowej, dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych gmin oraz dochodów własnych. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco : 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 1.691.411.00 
Są to wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, a szczególności na : 
l)wynagrodzenia i pochodne 1.420.044 
/dla 13,33 et. naucz. i 4 obsługi i nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe 
nauczycieli / . 
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie 
dla nauczycieli SP ,odzież ochronna, środki BHP dla pracowników/. 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 207.424,00 w tym: 

63.943 

-zakup materiałów i v..ryposażenia 128.179 
w tym: zakup oleju opalowego, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych , 

zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, prasy, znaczki pocztowe, świadectwa. 
dzienniki, 
-zakup środków dydaktycznych i książek 
-opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 

500, 
11.000, 
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-drobne naprawy, naprawy sprzętu komputerowego 
-zakup usług zdrowotnych 

2.000, 
800, 

17.000 -zakup usług pozostałych/ konserwacja systemu alarmowego , pomiary elektryczne, 
przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe ,monitoring, odbiór odpadów 
komunalnych, obsługa BHP/ , 
-opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefonii stacjonarnej 
-ubezpieczenia mienia 
-delegacje pracowników 
-odpisy na fundusz socjalny zgodnie z kartą nauczyciela 110% kwoty bazowej 
-szkolenia pracowników 

500, 
1.700, 

500, 
44.745 

500. 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 299.395,00 
Z tego przypada na wydatki bieżące : 

l)wynagrodzenia osobowe + pochodne 3 naucz.+ 1 osoby pomoc nauczyciela 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie/ 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.106,00 w tym: 
-zakup materiałów, 

-zakup środków dydaktycznych i książek 
-zakup usług zdrowotnych 
-za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Regnów do oddziałów przedszkolnych 
w innej gminie, 
-odpisy na zakładowy fundusz świadcz,socjalnych 

266.617. 
15.672. 

600, 
600, 
200, 

3.000 

12.706. 

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 60. OOO 00 
za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Regnów do przedszkola w innej gminie . 

Rozdział 80 I I O Gimnazia kwota 3 I 2. 3 62, 00 

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 312.362,00- w tym na: 
!)wynagrodzenia i pochodne za okres od 01.01-31.08.2019 
/5,63 et. nauczycieli, 1 pracownik obsługi, godziny ponadwymiarowe naucz./ 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie 

271.200 

10.200 
dla nauczycieli Gimnazjum ,odzież ochronna, środki BHP dla pracowników/ 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 30.962,00 w tym: 
-zakup materiałów i wyposażenia /środk.czyst.,prenumerata, art.biurowe,druki / 4.000, 
-energia elektryczna, woda 3.404, 
-naprawy 1.000, 
-zakup usług zdrowotnych 300, 
-zakup usług pozostałych /konserwacja systemu alarmowego ,pomiary elektryczne 4.000 
przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, monitoring, odbiór odpadów 
komunalnych, obsługa BHP/, 
-opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefonii stacjonarnej 
-delegacje pracowników 
-ubezpieczenie komputerów 
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 
/zgodnie z kartą nauczyciela 110% kwoty bazowej / , 
-szkolenia pracowników 

500, 
500, 

1.000, 
15.758 

500. 
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Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 86. OOO, 00 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące 
zakup biletów dla dzieci dojeżdżających. 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 13.966.00 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące 

szkolenia nauczycieli, delegacje i zwrot kosztów nauki nauczycieli w SP, Gimnazjum ,Kl.O 
naliczone w wysokości 0,80% od planowanych wynagrodzeń zgodnie z kartą nauczyciela. 

Rozdział 80149 Realizacia zadań wymagaiqcych stosowania specialnei organizacii nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnvch w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego kwota 56.256,00 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące; 
l)wynagrodzeń i pochodnych d la nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w 
oddziale przedszkolnym. Po otrzymaniu informacji z MEN powyższe kwoty zostaną skorygowane 

55.070, 
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.186,00 w tym: 
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. 

Rozdział 80150 Realizacia zadań wymagaiących stosowania specialnei organizacii nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach kwota 50. 334. 00 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące; 
l)wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęc ia z dziećmi niepełnosprawnymi w 
szkole podstawowej. Po otrzymaniu informacji z MEN powyższe kwoty zostaną skorygowane 

Rozdział 80152 Realizacja zadań wvmagaiqcych stosowania specialriei organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych 
typach szkól, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach 
dotychczasowei szkoły zawodowei prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia oraz szkołach 
artystycznvch kwota 33. 754,00 
Z przeznaczeniem na wydatki bież.ące dotyczące : 
l)wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w 
gimnazj um. Po otrzymaniu informacji z MEN powyższe kwoty zostaną skorygowane 
32.353, 
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.401,00 w tym: 
-zakup materiałów, 
-zakup środków dydaktycznych i książek 

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 11. 700.00 
w rozdziale tym zaplanowano: 
I )wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 
-środki na fundusz socjalny dla l O nauczycieli emerytów i rencistów 

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA kwota 
Z tego na: 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 1.000.00 

500, 
901. 

34.400,00 

Z przeznaczeniem na wydatlci bieżące związane z realizacją zadań statutowych- szkolenia. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przypada kwota 27. OOO, 00 
Która wydatkowana będzie z wpływów za sprzedaż napoi alkoholowych 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące; 
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l)wynagrodzenia bezosobowe/diety i dyżury członków komisji / 
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.000,00 w tym: 

14.000 

-zakup materiałów biurowych ,papierniczych 1.000, 
- pogadanki i spektakle dla dzieci z rodzin patologicznych, szkolenia członków 11.650 
komisji, wyjazdy dla dzieci, wydanie opinii lekarskiej o leczeniu osoby uzależnionej, szkolenia 
komisji, konsultacje psychologiczne , 
- rozmowy telefoniczne 
-delegacje 

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 6. 400. 00 

200, 
150. 

z przeznaczeniem na dotację związaną z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych z terenu 
gminy dla organizacj i pozarządowych (stowarzyszenia) kwota 6.000,00. 
oraz kwota 400,00 na pomoc finansową dla dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie części 
wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA kwota 536.360,00 

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania zlecone przekazane do 
realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i jako zadania własne. 
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: 

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.000.00 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z 

ustawa z dnia 291ipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społeczne; oraz za osoby uczestniczące w za;ęciach w centrum integraói 
społecznej kwota 3.224, 00 

Są to wydatki związane z realizacja zadań statutowych, kwota ta dotyczy opłacenia składek na 
ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i pochodzi z otrzymanej dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych gminie . 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe. celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe obeimuje kwotę 41.312. 00 
w tym wydatki bieżące obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
-zasiłki okresowe, z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby z dotacji otrzymanej z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych to kwota 12.812, 
-na zasiłki celowe ze środków własnych 28.500. 
Rozdział 85216 Zasiłki stale kwota 31.129.00 
-Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych /na zasiłki obligatoryjne -zasiłki 
stałe, pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych/ 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy spolecznei kwota 233. 835, 00 
Plan wydatków bieżących dotyczy utrzymania Ośrodka pomocy społecznej 
w tym: 
l )wynagrodzenia i pochodne/3,5 etatu+ umowa zlecenie/ 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup odzieży ochronnej, 
środków bhp dla pracowników/ . 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 23.874,00 w tym: 

208.761. 
1.200 
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-podatek od nieruchomości 
-zakup paliwa do samoch.służb,środk.czyst.,prenum,druki i art.piśmienne 
- zakup energii 
- naprawy sprzętu, remonty 
-zakup usług zdrowotnych 
- prowizje bankowe, usługi komputerowe 
-rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, usługi internetowe 
- delegacje i szkolenia pracowników 
-ubezpieczeni samochodu służbowego i mienia 
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

205, 
3.500, 

500, 
500, 
100, 

9.500, 
1.560, 
1.300, 
1.966, 
4.743. 

Środki na realizację ·wydatków pochodzą z dotacji budżetu państwa w kwocie 58.800,00 oraz 
dofinansowanie ze środków własnych -175.035,00 tj .74,85% 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specialistyczne usługi opiekuńcze kwota 70.593.00 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące : 
1 )wynagrodzenia i pochodne 
/dla 2 opiekunek zajmujących się opieką osób niepełnosprawnych, umowa zlecenie /. 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków bhp, odzieży ochronnej dla 
pracowników/. 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.915,00 w tym: 
-zakup materiałów biurowych 
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwo/a 40.267.00 
Z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

68.278 

400 

531, 
1.384. 

w tym: zasiłki nas żywność oraz dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych kwota 
20.000, z dotacji kwota 20.267. 

Rozdział 85295 Pozostała działalność 
Przeznaczona na: 

kwota 115. 000. 00 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zapłacenie pobytu osób 
samotnych i niepełnosprawnych w domu pomocy społecznej . 

DZ 854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Rozdział 85401 Świetlice szkolne kwota 
Planowane są wydatki bieżące na 

kwota 
36.040.00 

-wynagrodzenia i pochodne/ godz. ponadwymiarowe nauczycieli w SP i Gimn./ 
Wydatki będą realizowane z otrzymanej subwencji oświatowej. 

47.040,00 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze soc;alnym kwota 5. OOO. 00 
Są to planowane świadczenia dla uczniów- stypendia socjalne ze środków własnych. 

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze mOtY.11!.acyjnvm kwota 6. OOO. 00 
Są to planowane świadczenia dla uczniów- stypendia motywacyjne ze środków własnych. 

Dz.855 RODZINA 

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 

kwota 2.384.548,00 

kwota 1.489. 784,00 
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Z przeznaczeniem na: 
l)wynagrodzenia i pochodne 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata 500+ 

23.511 . 
1.464.287. 

3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.986,00 w tym: 
-zakup materiałów/ druki, tonery, papier xero/ 
-zakup usług pozostałych/, usługi komputerowe, przesyłki pocztowe 
-szkolenia pracowników 
Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa 

348, 
900, 
738. 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, !§wiadczenie z funduszu alimentacvinego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 778. 981, 00 
Powyższa kwota obejmuje środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 
przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz koszty obsługi świadczeń w wysokości 3%, zgodnie z ustawą oraz środki własne. 
Przewidziane do realizacji wydatki bieżące to: 
l)wynagrodzenia i pochodne 48.889 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ 727.704 

J)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.388,00 w tym: 
-zakup materiałów/środki czystości, druki/ 500, 
-zakup usług pozostałych/, usługi komputerowe, przesyłki pocztowe 1.888. 
Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 776.981,00 
oraz dofinansowanie ze środków własnych 2.000,00. 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 64.872,00 
Z przeznaczeniem na wy datki bieżące dotyczące; 
1 )świadczeń na rzecz osób fizycznych na realizację programu „Dobry start"w wysokości 300zł 
na dzieci uczące się i koszty realizacji programu 53.960,00. 
2)wynagrodzeń i pochodnych od umowy zlecenia dla asystenta rodziny 8.906,00. 
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.006,00 na delegacje . 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 45.200,00 
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące 
finansowania odpłatności pobytu pięciorga dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym 
domu dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobvpobieraiqce niektóre 
.~wiadczenia rodzinne. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobv 
pobieraiące zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 5. 711, 00 
Są to wydatki związane z realizacja zadań statutowych, kwota ta dotyczy opłacenia składek na 
ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych z otrzymanej dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań zleconych gminie . 

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK.A 227.300,00 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 141.300,00 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych od dnia 
O 1.07.20 I Jr. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie 
z ustawą z dn ia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obejmują: 
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1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Rozdział 900 J 5 Oświetlenie ulic , placów i dróg kwota 77. 000. 00 
Są to planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w tym: 
-ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego /wg umowy 1300x12m-cy/ 
oraz usługi elektryczne i dzierżawę oświetlenia ulicznego od PGE 
-zakup energii elektrycznej 
-zakup materiałów oświetleniowych /zakup lamp, sterowników / 

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 9. OOO, 00 

27.000, 
45.000, 
5.000. 

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczących 
zakupu materiałów i usług związanych z ochroną środowiska, usuwanie azbestu . 

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO 
Z przeznaczeniem na 
Rozdział 92108 Filharmonie. orkiestry, chóry i kapele kwota 18. 565. 00 
Dotyczy wydatków bieżących 

450.565,00 

l)wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrzowi za naukę gry na instrumentach 
muzycznych za okres 10 m-cy po l.500zł. 17.565; 
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.000,00 na zakup instrumentu 
muzycznego. 

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 97. OOO. 00 
Dotyczy utrzymania biblioteki gminnej w Regnowie z przeznaczeniem na ; 
Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 

Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 335. OOO, 00 
Z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych /działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Regnów/ 15.000,00. 

Wydatki majątkowe kwota 320.000,00 
W tym wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych PROW dotyczące realizacji 
zadania na„ Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na 
Dom Kultury " kwota 315.302,00. 

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 170.000,00 
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizyczne; i sportu 
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z 
przeznaczeniem na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na 
terenie gminy Regnów. W kwocie 30.000 

Wydatki majątkowe kwota 140. 000,00 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 
Z przeznaczeniem na wykonanie kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych. 
W przypadku nie pozyskania środków zewnętrznych inwestycja nie będzie realizowana. 
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Rozchody: 
W budżecie na 2019 rok planowane są rozchody tj. 
-spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 243.200,00zl 
- odsetek w kwocie 41.000,00zł 

co daje razem 284.200,00, tj .3,66% planowanych dochodów, a według art.243 ust.1 ustawy o 
finansach publicznych z dnia 27.08.2009 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 
3,68% 

Przychody: 

Planowane przychody to kwota 443.826,00 jest to kredyt na planowany deficyt budżetu
(pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 200.626,00 oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań 243.200,00). 

-Dług Gminy Regnów na dzień 01.01.2019r . będzie wynosił -
-planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w 2019 r. to kwota 

1.459.100,00 
443.826,00 

Minus spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 243.200,00 co daje razem kwotę 
1.659.726,00 i stanowi to 21,39 % bez wyłączeń planowanych dochodów, a po wyłączeniu 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 200.626,00 kredyt będzie wynosił 
1.459.100 to stanowi 18,80% planowanych dochodów. 


