
UCHWALA NR V/30/03
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 06 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d i pkt. 10 , art.51 ust.1 i 2 oraz art.61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 i
z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214 poz.1808 )
oraz art.109, art.1I6, ust.1 i 4, art.118 ust. 1 art.124, art.128 ust.2, art.135 i art. 136 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr z 2003 r. Nr 15,poz.148)
Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Uchwala sie budzet Gminy na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2. Uchwala sie dochody Gminy na 2003 rok w wysokosci 2.816.481 zl. - w
tym dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych gminie ustawami w
wysokosci 231.974 zl. zgodnie z zalacznikiem Nr l i Nr l A do niniejszej uchwaly.

§ 3. Uchwala sie plan dochodów z tytulu oplat za wydane zezwolenia na
sprzedaz alkoholu w kwocie 19.000 zl., zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwaly.

§ 4. Uchwala sie plan dochodów budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan
zleconych gminie z zakresu administracji rzadowej, które podlegaja zwrotowi do
budzetu panstwa w kwocie 2.341 zl., zgodnie z zalacznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwaly.

§ 5. Uchwala sie wydatki budzetu Gminy na 2003 rok w wysokosci 2.961.853
zl., w tym na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych
zadan zleconych ustawami gminie w wysokosci 231.974 zl., zgodnie z zalacznikiem
Nr 4 i Nr 4A.
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§ 6. Uchwala sie plan wydatków na realizacje Gminnego Programu
Przeciwdzialania Alkoholizmowi w kwocie 25.997 zl. zgodnie z zalacznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwaly.

§ 7. Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci 29.325 zl.- tj. do 1% wydatków
budzetu.

§ 8. Przypadajace do splaty w 2003 roku raty pozyczek i kredytów w wysokosci
118.000 zl. zostana sfinansowane z dochodów roku biezacego.

Wydatki nie znajdujace pokrycia w dochodach roku biezacego zostana
sfinansowane z pozyczek i kredytów w wysokosci 141.000 zl. i wolnych srodków w
kwocie 122.000 zl. wg zalacznika Nr 6 do niniejszej uczwaly.

§ 9. Uchwala sie plan przychodów i wydatków srodków specjalnych w /g
zalacznika Nr 7 do niniejszej uchwaly.

§ 10. Uchwala sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zalacznikiem Nr 8 do niniejszej uchwaly.

§ 11. Wykaz zadan inwestycyjnych w roku budzetowym 2003 i na programy
wieloletnie wedlug zalacznika Nr 9.

§ 12. Ustala sie dotacje z budzetu Gminy dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych , na cele publiczne zwiazane z realizacja zadan
wlasnych zgodnie z zalacznikiem Nr 10.

§ 13. Okresla sie wysokosc dlugu Gminy Regnów w 2003 roku i w latach
nastepnych wedlug zalacznika Nr 11.

§ 14. Upowaznia sie Wójta Gminy do :

l) samodzielnego zaciagania kredytów krótkoterminowych na pokrycie
wystepujacego w ciagu roku deficytu budzetowego do wysokosci 60.000 zl;

2) samodzielnego zaciagania zobowiazan do kwoty 500.000 zl.;
3) przenoszenia srodków budzetowych w planie wydatków pomiedzy rozdzialami i

paragrafami za wyjatkiem przeniesien wydatków pomiedzy dzialami.

- -- - - - - - --- --- ----- - - - - -
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§ 15. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy i zobowiazuje sie do
przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

w tenninie do 31 sierpnia 2003 roku infonnacji opisowej o przebiegu wykonania
budzetu Gminy za pierwsze pólrocze w szczególowosci nie mniejszej niz w
uchwale budzetowej;
w tenninie do 31 marca 2004roku sprawozdaniarocznegoz wykonaniabudzetu
za 2003 rok zawierajace zestawienie dochodów i wydatków w szczególowosci nie
mniejszej niz w uchwale budzetowej.

§ 16. Uchwala wchodzi w zycie dniem podjecia z moca obowiazujaca od
lstycznia 2003 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Lódzkiego.
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Zalacznik Nr l

PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2003 ROK

------

Dz. Zródla dochodów Kwota zl.

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 52.300

Wplywy z uslug w tym : 51.000
-wplata za swiadectwa m.poch.zw. 3.000
-wplata ludnosci na wodociag Rylsk-Wólka Str. 48.000

- Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu 1.300
Panstwa jednostek samorzad.terytonal.lub jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze /za obwody low.l -

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 41.000
ELEKT. GAZ IWODE,

- wplywy z uslug !za wode/ 33.000
- wplywy z róznych oplat /koszty upom.opl.stala/ 7.800
- odsetki od nieterminowych wplat 200

600 TRANSPORT I LACZNOSC 222.760
-Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane 222.760
z innych zródel

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 880

- Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu 880

Panstwa jednostek samorzad.tereytonal. lub jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze/Kiosk Ruchu!

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54.474

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 23.451
biezacych z zakresu administ. rzadowej oraz innych zadan zleconych
gminom ustawami /w tym akcja kurier.-100,- transp.dow.osobist.-541,-

600
-Wplywy z róznych oplat /koszty upom. specyf.przetarg.l

- Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu
Panstwa jednostek samorzad.tereytonal. lub jednostek zaliczanych 30.253

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

100
.-Wywy z róznych dochodów !z lat ubieglych ,prowizje/ 70
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---- ------ ------------------

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 273
PANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA
-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 273
biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami 1aktualiz.spisów wyborc./

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 520
PRZECIWPOZAROWA

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 520
biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH ,OD OSOB FIZYCZNYCH 491.474

I OD INNYC,H JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ

-Podatek od nieruchomosci 140.584
-Podatek rolny 184.100
-Podatek lesny 4.300
-Podatek od srodków transportowych 32.582
-Podatek od spadków i darowizn 500
-Podatek od posiadania psów 350
-Wplywy z oplaty skarbowej 6.000
-Wplywy z oplatyadministrac. za czynnosci urzedowe 500
-Podatek od czynnosci cywilno prawnych 5.500
-Zaleglosci z podatków zniesionych 200
-Wplywy z róznych oplat 600
-Odsetki od nietermin. wplat z tytulu podatków i uslug 3.000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 102.958
-Podatek dochodowy od osób prawnych 300
-Podatek od dzialalnosci gospodarczej od osób fizycznych oplaconych 10.000
w formie karty podatkowej

758 ROZNE ROZLICZENIA 1.705.730

-Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu 1.210.363
terytorialnego

-Czesc podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 389.984

-Czesc rekompensujaca subwencji ogólnej w tym : 104.383
Isubwencja drogowa - 89.383,-
z tytulu ulg - 15.0001
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-Rózne rozliczenia finansowe/ odsetki na rach.bankow./ l. 000

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 20.000

-Wplywy z uslug /czynsz za c.o BS Regnów/ 20.000

851 OCHRONA ZDROWIA 19.000

-Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 19.000

853 OPIEKA SPOLECZNA 194.070

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 193.730
biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami
-Wplywy z uslugi doplata do uslug opiekunczych! 340

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 14.000

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 14.000
biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

RAZEM DOCHODY 2.816.481

Przychody - kredyt 85.000
Pozyczka z F.O.Sr. 56.000
Wolne srodki 122.372

OGÓLEM 3.079.853
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Zalacznik Nr 1/A

Dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i
innych zadan zleconych gminom ustawami.

------- ----------- ------

Dz Rozdzial Nazwa
Kwota

zl.
750 Administracja Publiczna 23.451

75011 Urzedy Wojewódzkie 23.451
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 23.451
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

751 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy 273
Panstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
oraz Sadownictwa

75101 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy 273
Panstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 273
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

754 Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona 520
Przeciwpozarowa

75414 Obrona cywilna 520

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 520
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

853 Opieka Spoleczna 193.730

85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane 2.920
za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z
pomocy spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 2.920
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 107.010
ubezpieczenia spoleczne
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 107.010
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjne l 23.140
wychowawcze
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Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 23. 140
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

85319 Osrodki Pomocy Spolecznej 60.660

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 60.660
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 14.000
Srodowiska

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 14.000

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 14.000
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami
Razem 231.974



Zalacznik Nr 2

Plan dochodów z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2003 roku

Dzial Rozdzial Zródlo dochodów Kwota
851 OCHRONA ZDROWIA 19.000

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 19.000

Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz 19.000
alkoholu
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Zalacznik Nr 3

Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych
jednostkom samorzadu terytorialnego ,które podlegaja zwrotowi

-- -- - - - - - --- - - - -- - - - ---------- - -------

Dz. Rozdz. Tresc Kwota
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.341

75011 Urzedy wojewódzkie 2.341

Dochody budzetu panstwa zwiazane z 2.341
realizacja zadan zleconych jednostkom
samorzadu terytorialnego /wplywy z oplat za
wydane dowody osobiste -2.250,-
Oplat za udostepnianie danych osobowych -91
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Zalacznik Nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2003 ROK

- ---- - - -- -----

DZ. ROZDZ. NAZWA - RODZAJWYDATKOW KWOTA W
ZL

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 91.403

01010 Inftastruktura wodociagowa i sanitacvjna wsi 80.700
Wydatki inwestycyjne /wodociag Rylsk D.,-Wólka Stronska 80.000
Pozostale wydatki biezace 700

01030 Izby Rolnicze 3.500

Wydatki biezace w tym: 3.500
-pozostale wydatki biezace 3.500

01095 Pozostala dzialalnosc 7.203

Wydatki biezace w tym 7.203
- pozostale wydatki biezace 7.203

020 LESNICTWO 400
02095 Pozostala dzialalnosc 400

Wydatki biezace w tym: 400
-pozostale wydatki biezace 400

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 42.900
ELEKT, GAZ I WODE

40002 Dostarczanie wody 42.900

Wydatki biezace w tym: 42.900
- pozostale wydatki biezace 42.900

600 TRANSPORTILACZNOSC 377.143

60016 Drogi publiczne gminne 377.143

Wydatki biezace w tym: 57.743
- pozostale wydatki biezace 57.743
Wydatki inwestycyjne /droga Podsk.Król./ 309.400
Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20.400
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 20.400
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Wydatki biezace w tym: 5.400
- pozostale wydatki biezace 5.400
Wydatki inwestycyjne 15.000

710 DZIALALNOSC USLUGOWA 8.000

71004 Plan zagospodarowania przestrzenngo 8.000
Wydatki biezace w tym: 8.000
-pozostale wydatki biezace 8.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 615.605

75011 Urzedy wojewódzkie 23.451

Wydatki biezace w tym: 23.451
- wynagrodzenia i pochodne 20.567
- pozostale wydatki biezace Iw tym akcja kurierska - 1001 2.884

75022 Rady gmin 25.500

Wydatki biezace w tym: 25.500
- pozostale wydatki biezace 25.500

75023 Urzedy gmin 540.522

Wydatki biezace w tym: 525.522
- wynagrodzenia i pochodne 432.168
- pozostale wydatki biezace 93.354
Wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup komputerówl 15.000

75047 Pobór podatków 26.132

Wydatki biezace w tym 26.132
- wynagrodzenia i pochodne 23.632
- pozostale wydatki biezace 2.500

751 EDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 273
ORAZ SADOWNICTWA

75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i 273
ochrony prawa

Wydatki biezace w tym: 273
- pochodneod umowyzlecenia 51
- pozostale wydatki biezace 222
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754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 18.120
PRZECIWPOZAROW A

75412 Ochotnicze straze pozarne 17.600

Wydatki biezace w tym: 17.600
- pozostale wydatki biezace 17.600

75414 Obrona cywilna 520
Wydatki biezace w tym: 520
- pozostale wydatki biezace 520

757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 35.000

75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek 35.000
jednostek samorzadu terytonalnego

Wydatki biezace w tym 35.000
- obsluga dlugu publicznego 35.000

758 ROZNE ROZLICZENIA 29.325

75818 Rezerwy ogólne i celowe - do l% wydatków 29.325

Wydatki biezace w tym: 29.325
- pozostale wydatki biezace 29.325

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1.287.817

80101 Szkoly podstawowe 827.600

Wydatki biezace w tym: 747.600
- wynagrodzenia i pochodne 555.510
- pozostale wydatki biezace 192.090
Wydatki na inwestycje /oczyszczalnia scieków/ 80.000

80104 Przedszkola przy szkolach podstawowych 37.285

Wydatki biezace w tym: 37.285
- wynagrodzeniai pochodne 31.810
- pozostale wydatki biezace 5.475

80110 Gimnazja 344.232

Wydatki biezace w tym: 344.232
- wynagrodzenia i pochodne 271.992
- pozostale wydatki biezace 72.240

80113 Dowozenie uczniów do szkól 75.700
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Wydatkibiezacew tym: 75.700
- wynagrodzeniai pochodne 3.700
- pozostalewydatkibiezace 72.000

80146 Doksztalcaniei doskonalenienauczycieli 3.000
Wydatkibiezacew tym: 3.000
- pozostale wydatki biezace 3.000

851 OCHRONA ZDROWIA 32.384

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 25.997

Wydatki biezace w tym: 25.997
- pozostale wydatki biezace 25.997

85195 Pozostala dzialalnosc 6.387

Wydatki biezace w tym 6.387
- pozostale wydatki biezace 6.387

853 OPIEKA SPOLECZNA 263.625

85313 Skladki na ubez.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace 2.920
niektóre swiadczenia zpomocy spolecznej
Wydatki biezace w tym; 2.920
-pozostale wydatki biezace 2.920

85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 116.710
spoleczne i zdrowotne

Wydatki biezace w tym : 116.710
- pozostale wydatki biezace 116.710

85315 Dodatki mieszkaniowe 600

Wydatki biezace w tym: 600
- pozostale wydatki biezace 600

85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze 23.140

Wydatki biezace w tym: 23. 140
- pozostale wydatki biezace 23.140

85319 Osrodki pomocy spolecznej 83.660

Wydatki biezace w tym : 83.660
- wynagrodzenia i pochodne 64.116
- pozostale wydatki biezace 19.544

85328 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 27.290
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Wydatki biezace w tym: 27.290
- wynagrodzenia i pochodne 24.885
- pozostale wydatki biezace 2.405

85395 Pozostala dzialalnosc 9.305

Wydatki biezace w tym: 9.305
- pozostale wydatki biezace 9.305

854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13.120

85401 Swietlice szkolne 13.120

Wydatki biezace w tym : 13.120
- wynagrodzenia i pochodne 13.120

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA 103.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000

Wydatki biezace w tym: 10.000
- pozostale wydatki biezace 10.000

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 93.000

Wydatki biezace w tym: 48.000
- pozostale wydatki biezace 48.000
Wydatki inwestycyjne 45.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4.003
NARODOWEGO

92116 Biblioteki 4.003

Wydatki biezace w tym: 4.003
-wynagrodzenia i pochodne 2.620
- pozostale wydatki biezace 1.383

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 19.335

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 19.335

- Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie 19.335
zaliczanych do sektora finansów publicznych 19.335

RAZEM WYDATKI 2.961.853
ROZCHODY - plata zobowiazan 118.000
WYDATKI OGOLEM 3.079.853



l

Zalacznik Nr 4 A

WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACn
RZADOWEJ I INNYCH ZADAN BIEZACYCH ZLECONYCH GMINOM

USTAWAMI

DZ. ROZDZ.. NAZWA KWOTA
WZL

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23.451

75011 Urzedy wojewódzkie 23.451

Wydatki biezace w tym: 23.451
-wynagrodzenia i pochodne 20.567
- pozostale wydatki biezace 2.884

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW 273
WLADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SADOWNICTWA

75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej 273

kontroli i ochrony prawa

Wydatki biezace w tym: 273

- pochodne od umowy zlecenia 51

- pozostale wydatki biezace 222

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 520
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

75414 Obrona cywilna 520

Wydatki biezace w tym: 520

- pozostale wydatki biezace

853 OPIEKA SPOLECZNA 193.730

85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.920
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy
spolecznej
Wydatki biezace w tym; 2.920
-pozostale wydatki biezace 2.920

85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 107.010
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
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Wydatkibiezacew tym: 107.010
- pozostale wydatki biezace 107.010

85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze 23.140

Wydatki biezace w tym: 23.140
- pozostale wydatki biezace 23.140

85319 Osrodki pomocy spolecznej 60.660

Wydatki biezace w tym: 60.660
- wynagrodzenia i pochodne 49.857
- pozostale wydatki biezace 10.803

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 14.000
SRODOWISKA

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 14.000

Wydatki biezace w tym: 14.000
- pozostale wydatki biezace 14.000

231.974
RAZEM



Zalacznik Nr 5

Plan wydatków z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2003 roku

-- - - - - - - - - - - - - - -

Dzial Rozdzial Tresc Kwota
851 OCHRONA ZDROWIA 25.997

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 25.997
Wydatki biezace w tym; 25.997
-pozostale wydatki biezace 25.997



L
l.

2.
3.

4.

Zalacznik Nr 6

Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru

w 2003 roku

Wyszcze~ólnienie
- - - Wydatki przewyzszajace
dochody budzetu

957 Wolne srodki z lat ubieglych
§ 952 Przychody z zaciagnietych
kredytów i pozyczek na rynku
krajowym
§ 992 Splaty otrzymanych krajowych
kredytów i pozyczek
RAZEM

122.372
141.000

263.372

Rozchod,
145.372

118.000

263.372



Zalacznik Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK

Dzial 600 TRANSPORT I LACZNOSC 500

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne

l. Stan srodków obrotowych na poczatek roku o

2.Przychody 500

3.Wydatki 500

4. Stan srodków obrotowych na koniec roku o

Dzial801 - OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdzial 80101 - Szkoty podstawowe

32.135

l. Stan srodków obrotowych na poczatek roku 12.535

2. Przychody 19.600

3. Wydatki ogólem 32.135

4.Stan srodków obrotowych na koniec roku o

a

- - - -



Zalacznik Nr 8

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

na 2003 rok

Plan orzvchodów

Stan na poczatek roku

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Rozdzial 90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
§ 296 przelewy redystrybucyjne

Raz em

Plan WYdatków

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Rozdzial 90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
§ 4210 zakup materialów i wyposazenia

- - - - -

2.422,-

1.400,-

3.822,-

3.822,-

3.822,-

3.822,-



Zalacznik Nr 9

PLAN NAKLADÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU 2003 I NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Gj:~"fIl'Z

Lp Nazwa Zadania Rok Wartosc Naklady Naklady w Zródla finansowania
rozpoczecia kosztorysowa planowane latach Budzet 2JIIiny 2003 r Budzet 2mny 2004r Inne
i zakoncz. zadania na 2003 r. nastepnych srodki kredyty srodki kredyty i 2003 2004
zadania wlasne i pozyczki wlasne pozyczki

l Dz 010 ROLNICTWO I 2003/2004 945.000 80.000 865.000 32.000 - 50.000 48.000 140.000
LOWIECTWO nudnosc/ /Iudnosc/
-budowa sieci 675.000
wodociagowej Wólka Str. SAPARO
RylskRylsk D.Slawków

2. DZ.600TRANSPORT I 2003/2003 309.400 309.400 - l.640 85.000 - - 222.760 -
LACZOSC /kredyt! SAPARO- modernizacjadrogi

PodskKrólewskie- zakup przyst.autobus. 2003/2003 10.000 - 10.000 - - - -
-

3. DZ.7oo GOSPODARKA 2003/2003 15.000 - 15.000 - - - - -
MIESZKANIOWA
-zakupgruntów

4. DZ.8000SWIATAI 2003/2003 80.000 80.000 - 24.000 56.000 - - - -
WYCHOWANIE /pozyczka
-oczyszczalnia scieków F.Och.Sr.l

5. DZ.900GOSPODARKA 2003/2003 45.000 45.000 - 45.000 - - - - -
KOMUNALNA I
OCHRONA
SRODKOWI SKA
-oswietlenie uliczne
Rylsk D,PodskSzlach.

6. DZ.750 ADMINISTRACJA 2003/2003 - 15.000 - 15.000 - - - - -
PUBLICZNA
-zakup komputerów i
oprogramowania
RAZEM 1.379.400 554.400 865.000 142.640 141.000 50.000- - 270.760 815.000



-- -_.- -----------

Zalacznik Nr 10

Dotacje z budzetu gminy w 2003 roku dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadan wlasnych gminy

Dzial 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -19.335,-

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
/dla Ludowego Klubu Sportowego 'SOKÓL" / -19.335,-

--- - - - -- -------



Zalacznik Nr 11
PROGNOZA DLUGU PUBLICZNEGO URZEDU GMINY

W ROKU 2003 r.I W LATACH NASTEPNYCH

Planowane splaty odsetek 35.000 - 34.400 24.200 14.000

~Cy

GlZegOlZ%jCiecko""""

Nazwa Rok zaciagniecia Pozostalo Planowany Splata Stan na Splata na Stan na Splata w Stan na Splata Stan na
Banku Pozyczki,kredytu do splaty kredyt i W 2003r. 31.12. 31.12. 31.12. 2006 r. 31.12.

Kwota na 31.12.02r. pozyczka 2003r 2004 r. 2004 r 2005 r. 2005 r. 2006r.
w 2003r.

PKO 1998r - 200.000 40.000 - 40.000 - - - -- - -
RawaMaz
PKO 2000r- 260.000 160.000 - 50.000 110.000 50.000 60.000 60.000 - - -
RawaMaz
B.S.Biala -
Rawska 2001r. - 140.000 112.040 28.000 84.040 28.040 56.000 28.000 28.000 28.000 -
OlRegnów

RAZEM 312.040 - 118..000 194.040 78.040 116.000 88.000 28.000 28.000 -

85.000 - 85.000 28.000 57.000 28.000 29.000 29.000 -
kredyt

poZyczkaz
56.000 28.000 28.000 28.000F.O.Sr.-56.000 - - -

OGOLEM do splaty 312.040 141.000 118.000 335.040 134.040 201.000 144.000 57.000 57.000 -


