
Uchwala Nr XXVD/131102

Rady Gminy Regnów
z dnia 21 marca 2002roku

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pktA i 9 lit.d i pkt. 10 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) oraz art. 109, art.116,
ust. 1 i 4, art.124, art.128 ust.2, art.135 i art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z 1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49, pozA85, Nr 70, poz.778 i Nr 110,
poz.1255 z 2000r Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550 i Nr 95, poz.1041,Nr 119,poz. 1251, Nr
122, poz.1315 z 2001 r Nr 45, poz. 497, Nr 46 ,poz. 499, Nr 88, poz. 1070, Nr 100,poz.1082,Nr 102,
poz.1116,Nr 125,poz.1368,Nr,145,poz.1623 uchwala sie, co nastepuje:

)

§ l
Uchwala sie budzet gminy na okres roku kalendarzowego 2002.

§2
Okresla sie dochody gminy na 2002 rok w wysokosci 2.331.776,-zgodnie z zalacznikiemNr 1

§3
Okresla sie wydatki budzetu gminyna 2002 rok w wysokosci 2.287.326-,zgodnie z zalacznikiemNr 2

§4
Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci 22.068 - tj. do 1% wydatków budzetu.

§5

Dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan
zleconych gminie ustawami wynosza 214.046,- zgodnie z zalacznikiemNr 3

§6

Dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan wlasnych gmin wynosza 4.636,- zgodnie z zalacznikiem
Nr4

§7

Dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z funduszy celowych wynosza1.500,-wg
zalacznika Nr 5

§8
l. Przypadajace do splaty kwoty kredytów oraz zródlo pokrycia deficytu okresla zalacznik Nr 6.

Z wolnych srodków oraz dochodów roku biezacego pochodzacych z podatku rolnego i od nieruchomosci
zostana sfinansowane splaty raty kredytów .

--- - -
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§9

Wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan
zleconych ustawami gminie w wysokosci 214.046-,pzredstawia zalacznik Nr 7

§ 10

Wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych wlasnych gmin WYnosza4.636,- wg zalacznika
Nr8

§11

Wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan biezacych z funduszy celowych WYnosza 1.500,- wg
zalacznika Nr 9

§ 12

Okresla sie dochody z tytulu zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci 18.673,- i
wydatki na realizacje zadan okreslonych w paragrafie profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych w wysokosci 23.184,-

§ 13
Wykaz zadan inwestycyjnychrealizowanych w roku budzetowym okresla zalacznik Nr 10

§ 14

Okresla sie plan przychodów i wydatków srodków specjalnych wg zalacznikaNrll

§ 15

Okresla sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w /g zalacznika Nr 12

§ 16

Okresla sie prognoze dlugu w/g zalacznikaNr 13

§ 17

Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych gminie z zakresu administracji
rzadowej, które podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa to kwota 2.068 wg zalacznika Nr 14

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



§ 18

Upowaznia sie Zarzad Gminy do zaciagniecia kredytu krótkotenninowego na pokrycie wystepujacego w
ciagu roku niedoboru budzetowego do wysokosci 60.000 zl.

§ 19

Okresla sie wysokosc sumy do której Zarzad Gminy moze zaciagnac samodzielnie zobowiazania na
kwote 60.000,-.

§ 20
Upowaznia sie Zarzad Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków miedzy rozdzialami i paragrafami w ramach dzialu

2. Informacje o wprowadzonych zmianach Zarzad przedlozy Radzie Gminy lacznie z informacja
opisowa o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I pólrocze 2002 roku
w szczególowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej do 31 sierpnia oraz sprawozdania
rocznego z wykonania budzetu zawierajacego zestawienie dochodów i wydatków za 2002 rok do 31
marca roku nastepnego takze nie mniejszejniz w uchwale budzetowej.

§ 21

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy.

§22

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od l stycznia 2002 roku i podlega
ogloszeniu w trybie wlasciwymdla aktów prawa miejscowego.

- - - - - -
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Zalacznik Nr l
Do Uchwaly Rady Gminy Regnów

Nr.XXVII/131/02 z 21 marca 2002 roku

PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2002 ROK

- - -- - - - - - -

Dz. Zródla dochodów Kwota zl.

OtO ROLNICTWO I LOWIECTWO 3.750

Wplywy z uslug w tym : 3.750
-wplata za swiadectwa m.poch.zw.-2.500

- Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu
Panstwa jednostek samorzad.terytonal.lub jednostek zaliczanychdo
sektora finansów publicznychoraz innychumów o
podobnym charakterze /za obwody low.! -1.250

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 37.304
ELEKT. GAZ IWODE,

- wplywy z uslug !za wode/ 31.270
-wplywy z róznych oplat /koszty upom.opl.stala/ 5.800

- odsetki od nieterminowychwplat 234

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 878

-Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu 878

Panstwa jednostek samorzad.tereytonal. lub jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznychoraz innychumów o
podobnym charakterze/Kiosk Ruchu!

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.658

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 37.188
biezacych z zakresu administ. rzadowej oraz innych zadan zleconych
gminom ustawami /w tym akcja kunerska-l 00/

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

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

do sektora finansów publicznychoraz innychumów o 27.800
podobnym charakterze

.-Wplywyz róznych dochodów !z lat ubieglych ,prowizje/ l. 000
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-Odsetki od nieterminowychwplat 70

751 UEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 276
pANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA
-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 276
biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innychzadan
zleconych gminom ustawami 1aktualiz.spisów wyborc.l

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 500
PRZECIWPOZAROWA

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 500
biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH ,OD OSOB FIZYCZNYCH 480.081

I OD INNYC]I JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ

-Podatek od nieruchomosci 164.000
-Podatek rolny 180.100
-Podatek lesny 4.400
-Podatek od srodków transportowych 30.500
-Podatek od spadków i darowizn 800
-Wplywy z oplaty skarbowej 6.000
-Wplywy z oplaty administrac. za czynnosciurzedowe 1.455
-Podatek od czynnosci cywilno prawnych 4.500
-Zaleglosci z podatków zniesionych 200

-Wplywy z róznych oplat 600
-Odsetki od nietermin.wplat z tytulu podatków i uslug 3.300
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 73.926
-Podatek dochodowy od osób prawnych 300
-Podatek od dzialalnoscigospodarczej od osób fizycznych oplaconych 10.000
w fonnie karty podatkowej

758 RÓZNE ROZLICZENIA 1.525.724

-Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorzadu 1.043.135
terytorialnego

-Czesc podstawowa subwencjiogólnej dla gmin 376.437

-Czesc rekompensujaca subwencji ogólnej w tym : 104.152
Isubwencjadrogowa- 89.152
z tytulu ulg - 15.0001
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-Rózne rozliczenia finansowej odsetki na rach.bankow./ 2.000

801 OSWIA TA I WYCHOWANIE 15.114

-Wplywy z uslug /czynsz za c.o BS Regnów/ 15.114

851 OCHRONA ZDROWIA 18.673

-Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 18.673

853 OPIEKA SPOLECZNA 165.236

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 158.500
biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami
-Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa nstwa na realizacje wlasnych 4.636
zadan biezacychgmin

-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan 1.500
biezacychjednostek sektora finansów publicznychdla kombatantów

-Wplywy z uslugi doplata do uslug opiekunczych! 600

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 17.582

-Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 17.582
biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan
zleconych gminom ustawami

RAZEM DOCHODY 2.331.776

Pnychody - kredyt 40.000
Wolne srodki z lat ubieglych 87.550

OGÓLEM 2.459.326
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Zalacznik Nr 2
Do Uchwaly Rady Gminy

Nr XXVW131/02 z 21 marca 2002 roku

PLAN WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2002 ROK

- - - - - --

DZ. ROZDZ. NAZWA - RODZAJWYDATKOW KWOTA
WZL

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 11.400

01030 Izby Rolnicze 3.800

Wydatki biezace w tym: 3.800
-pozostale wydatki biezace 3.800

01095 Pozostala dzialalnosc 7.600

Wydatki biezace w tym: 7.600
- pozostale wydatki biezace 7.600

020 LESNICTWO 400

02095 Pozostala dzialalnosc 400
Wydatki biezace w tym: 400
-pozostale wydatki biezace 400

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 34.600
ELEKT, GAZ I WODE

40002 Dostarczanie wody 34.600

Wydatki biezace w tym: 34.600
- pozostale wydatki biezace 34.600

600 TRANSPORTILACZNOSC 80.000

60016 Drogi publiczne gminne 80.000

Wydatki biezace w tym: 80.000
- pozostale wydatki biezace 80.000

710 DZIALALNOSC USLUGOW A 1.070

71004 Plan zagospodarowania przestrzenngo 1.070
Wydatki biezace w tym: 1.070
-pozostale wydatki biezace 1.070
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750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 540.325

75011 Urzedy wojewódzkie 22.088

Wydatki biezace w tym: 22.088
- wynagrodzenia i pochodne 19.643
- pozostale wydatki biezace Iw tym akcja kunerska - 1001 2.445

75022 Rady gmin 24.500

Wydatki biezace w tym: 24.500
- pozostale wydatki biezace 24.500

75023 Urzedy gmin 454.867

Wydatki biezace w tym: 436.474
- wynagrodzeniai pochodne 343.352
- pozostale wydatki biezace 93.122
- wydatki na zakupy inwestycyjne 18.393

75045 Komisje poborowe 100

Wydatki biezace w tym: 100
-pozostale wydatki biezace 100

75047 Pobór podatków 23.670

Wydatki biezace w tym 23.670
- wynagrodzenia i pochodne 22.632
- pozostale wydatki biezace 1.038

75056 Spis powszechny i inne 15.100

Wydatki biezace w tym: 15.100

-pozostale wydatki biezace 15.100
751 UIaEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY

PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA .276
ORAZ SADOWNICTWA

75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i 276
ochrony prawa

Wydatki biezace w tym: 276
- pochodneod umowyzlecenia 51
- pozostale wydatki biezace 225

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 18100
PRZECIWPOZAROWA
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75412 Ochotnicze straze pozarne 17.600

Wydatki biezace w tym: 17.600
- pozostale wydatki biezace 17.600

75414 Obrona cYWilna 500
Wydatki biezace w tym: 500
- pozostale wydatki biezace 500

757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 73.185

75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek 73.185

jednostek samorzadu terytorialnego

Wydatki biezace w tym 73.185
- obsluga dlugu publicznego 73.185

758 ROZNE ROZLICZENIA 22.068

75818 Rezerwy ogólne i celowe - do l% wydatków 22.068

Wydatki biezace w tym: 22.068
- pozostale wydatki biezace 22.068

801 OSWIA TA I WYCHOWANIE 1.140.627

80101 Szkoly podstawowe 735.600

Wydatki biezace w tym: 709.600
- wynagrodzenia i pochodne 540.300
- pozostalewydatkibiezace 169.300
- wydatki na zakupy inwestycyjne 26.000

80104 Oddzialy klas O" w przedszkolach l szkolach 34.510"
podstawowych

Wydatki biezace w tym: 34.510
- wynagrodzenia i pochodne 29.410
- pozostale wydatki biezace 5.100

80110 Gimnazja 291.367

Wydatki biezace w tym: 291.367
- wynagrodzenia i pochodne 239.270
- pozostale wydatki biezace 52.097

80113 Dowozenie uczniów do szkól 79.150
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Wydatki biezace w tym: 79.150
- wynagrodzenia i pochodne 48.176
- pozostale wydatki biezace 30.974

851 OCHRONA ZDROWIA 25.184

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 23.184

Wydatki biezace w tym: 23.184
- pozostale wydatki biezace 23.184

85195 Pozostala dzialalnosc 2.000

Wydatki biezace w tym 2.000
- pozostale wydatki biezace 2.000

853 OPIEKA SPOLECZNA 208.663

85313 Skladki na ubez.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace 2.800
niektóre swiadczenia zpomocy spolecznej
Wydatki biezace w tym; 2.800
-pozostale wydatki biezace 2.800

85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 82.400
spoleczne i zdrowotne

Wydatki biezace w tym : 82.400
- pozostale wydatki biezace 82.400

85315 Dodatki mieszkaniowe 1.231

Wydatki biezace w tym: 1.231
- pozostale wydatki biezace 1.231

85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjnei wychowawcze 20.800

Wydatki biezace w tym: 20.800
- pozostale wydatki biezace 20.800

85319 Osrodki pomocy spolecznej 68.690

Wydatki biezace w tym : 68.690
- wynagrodzenia i pochodne 56.592
- pozostale wydatki biezace 12.098

85328 Uslugi opiekuncze i specjalistyczneuslugi opiekuncze 19.800
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Wydatki biezace w tym : 19.800
- wynagrodzenia i pochodne 14.470
- pozostale wydatki biezace 5.330

85395 Pozostala dzialalnosc 12.942

Wydatki biezace w tym : 12.942
- pozostale wydatki biezace 12.942

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 98.500

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8.500

Wydatki biezace w tym : 8.500
- pozostale wydatki biezace 8.500

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 90.000

Wydatki biezace w tym : 90.000
- pozostale wydatki biezace 50.000
Wydatki inwestycyjne 40.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4.803
NARODOWEGO

92116 Biblioteki 4.003

Wydatki biezace w tym: 4.003

-wynagrodzenia i pochodne 2.620
- pozostale wydatki biezace 1.383

92195 Pozostala dzialalnosc 800

Wydatki biezace w tym: 800
-pozostale wydatki biezace 800

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15.005

92605 Zadania z zakresu kultury fizyczneji sportu 15.005
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Wydatkibiezacew tym : 15.005
- pochodneod wynagrodzen 586
- pozostale wydatki biezace 14.419

RAZEM WYDATKI 2.287.326

ROZCHODY - splata zobowiazan 172.000

WYDATKI OGÓLEM 2.459.326
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Zalacznik Nr 3
Do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr XXVW131/02 z 21marca 2002 r.

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

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

Dz Rozdzial Nazwa Kwota

750 Administracja Publiczna 37.188
75011 Urzedy Wojewódzkie 22.088

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 22.088
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

75056 Spis Powszechny i inny 15.100
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 15.100
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

751 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy 276
Panstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sadownictwa

75101 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy Panstwowej, 276
Kontroli i Ochrony Prawa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 276
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

754 Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona 500
Przeciwpozarowa

75414 Obrona cywilna 500

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 500
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

853 Opieka Spoleczna 158.500

85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.800
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy
spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2.800
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

85314 Zasilki 1 pomoc w naturze oraz skladki na 76.400
ubezpieczenia spoleczne
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Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 76.400

realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjnei wychowawcze 20.800

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 20.800
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

85319 Osrodki Pomocy Spolecznej 58.500

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 58.500
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska 17.582

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 17.582
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 17.582
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom
ustawami

RAZEM
I

214.046



Zalacznik Nr 4
Do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr XXVW131/02 z 21 marca 2002 r.

Dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych otrzymanych z budzetu
panstwa na realizacje zadan wlasnych gmin

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

DZ Rozdz. Nazwa Kwota
853 OPIEKA SPOLECZNA 4.636

85315 Dodatki mieszkaniowe 331

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 331
panstwa na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin

85395 Pozostala dzialalnosc 4.305

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 4.305
panstwa na realizacjewlasnych zadan
biezacych gmin



Zalacznik Nr 5
Do Uchwaly Rady Gminy Regnów

Nr XXVII/131/02 z dnia 21 marca 2002 roku

Dochody otrzymane z funduszy celowych

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

Dz. Rozdz. Nazwa Kwota
853 OPIEKA SPOLECZNA 1.500

85395 Pozostala dzialalnosc 1.500

Dotacje celowe z funduszy celowych na 1.500
realizacje zadan biezacychjednostek sektora

finansów publicznych/dla Kombatantów/



Zalacznik Nr 6
Do Uchwaly Rady GminyRegnów

NrXXVII/131/02z dnia21 marca2002roku

Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru

'.,'

Hi

- - - '--------- - - - -

1. Przychody § 952 - 40.000
/kredyt/

2. Wolne srodki § 957 87.550

3. Dochody roku biezacego
przewyzszajace wydatki 84.450

1. Rozchody § 992
/splata kredytuj 172.000

2. Pokrycie niedoboru 40.000



l

Zalacznik Nr.7
Do UchwalyRadyGminy
Nr XXVIIl131/02
z dnia21 marca2002roku

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

USTAWAMI

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

DZ. ROZDZ.. NAZWA KWOTA
WZL

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37.188

75011 Urzedy wojewódzkie 22.088

Wydatki biezace w tym: 22.088
- wynagrodzenia i pochodne 19.643
-pozostale wydatki biezace 2.445

75056 Spis powszechny i inne 15.000

Wydatki biezace w tym;
-pozostale wydatki biezace 15.000

15.000
751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW 276

WLADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SADOWNICTWA

75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej 276
kontroli i ochrony prawa

Wydatki biezace w tym: 276

- pochodne od umowy zlecenia 51
- pozostale wydatki biezace 225

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 500
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

75414 Obrona cywilna 500

Wydatki biezace w tym: 500
-pozostale wydatki biezace

853 OPIEKA SPOLECZNA 158.500



2

PRZEWODNICZACY
RAOY GMiNY

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

I
85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.800

osoby pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy
spolecznej
Wydatki biezace w tym;
-pozostale wydatki biezace 2.800

2.800
85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 76.400

ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne

Wydatki biezace w tym: 76.400
- pozostale wydatki biezace 76.400

85316 Zasilki rodzinne, pielegnacyjnei wychowawcze 20.800

Wydatki biezace w tym: 20.800
-pozostale wydatki biezace 20.800

85319 Osrodki pomocy spolecznej 58.500

Wydatki biezace w tym: 58.500
- wynagrodzenia i pochodne 49.500
- pozostale wydatki biezace 9.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 17.582
SRODOWISKA

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 17.582

Wydatki biezace w tym: 17.582
- pozostale wydatki biezace 17,582

RAZEM 214.046



Zalacznik Nr 8
Do Uchwaly Rady GminyRegnów

Nr XXVW131/02 z 21 marca 2002 r.

Wydatki zwiazane z realizacja zadan wlasnych biezacych gmin

PRZEWODNICZACY
RADY GMiNY

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

DZIAL ROZDZ. § NAZWA KWOTA
853 OPIEKA SPOLECZNA 4.636

85315 Dodatki mieszkaniowe 331

Wydatki biezace w tym; 331

-pozostale wydatki biezace 331
85395 Pozostala dzialalnosc 4.305

Wydatki biezace w tym; 4.305
-pozostale wydatki biezace 4.305



ZalacznikNr.9
Do Uchwaly Rady Gminy

Nr XXVII/131/02z 21 marca2002r.

Wydatki zwiazane z realizacja zadan biezacych z funduszy celowych

r,,:,;~~")~~" '2'?/,C\J

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

DZ. ROZDZ. NAZWA KWOTA
853 OPIEKA SPOLECZNA 1.500

85395 Pozostala dzialalnosc 1.500

Wydatki biezace w tym: 1.500
-pozostale wydatki biezace 1.500

RAZEM 1.500



Zalacznik Nr 10
Do UchwalyRady Gminy
Nr XXVW131/02
z dnia21marca2002roku

PLAN NAKLADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2002 ROK

-----

DZ. TRANSPORTILACZNOSC Data Plan nakladów Finansowanie
wszczecia na 2002r
inwestycji

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 2002rok 40.000 40.000

Srodowiska /kredyt!

-modernizacja oswietlenia

ulicznego we wsi:

Rylsk, Rylsk D. Wólka Stronska

750 Administracja publiczna 2002rok 18.393 srodki wlasne

Wydatki inwestycyjne/zakup

komputerów/

801 Oswiata i wychowanie 2002rok 26.000 12.000/Agencja

Wydatki inwestycyjne/zakup 14.000sr. wlas.

komputerów/



Zalacznik Nr 11

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2002 ROK

Dzial 600 TRANSPORT I LACZNOSC 4.964

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne

l. Stan srodków obrotowych na poczatek roku 3.964

2.Przychody 1.000

3.Wydatki 4.964

4. Stan srodków obrotowych na koniec roku o

Dzial 801 - OSWIA TA I WYCHOWANIE
Rozdzial 80101- Szkoly podstawowe

52.450

l. Stan srodków obrotowych na poczatek roku 6.700

2. Przychody 45.750

3. Wydatki ogólem 52.450

4.Stan srodków obrotowych na koniec roku o

... "-.. -".T!""' \......

- --- ------



Zalacznik Nr 12

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

na 2002 rok

Plan DI-zvchodów

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

- - - -

1.924,-

1.000,-

2.924,-

2.924,-

2.924,-

2.924,-



Zalacznik Nr 13
PROGNOZA DLUGU PUBLICZNEGO URZEDU GMINY

W ROKU 2002 r.I W LATACH NASTEPNYCH

Planowane splaty odsetek: 73.185 62.000 50.270 36.524 36.524

-..' ".,..,
.Ii

Nazwa Rok zaciagniecia Pozostalo Splata Stan na Splata na Stan na Splata w Stan na Splata Stan na Splata Stan
Banku Pozyczki,kredytu do splaty W 2002r. 31.12. 31.12. 31.12. 2005 r. 31.12. 2006r. na

Kwota na 31.12.01r. 2002r 2003 r. 2003 r 2004 r. 2004 r. 2005r. 2001
PKO 1998r - 200.000 80.000 40.000 40.000 40.000 -- - - - - -
Rawa Maz

BS Regnów 1999r- 72.000 24.000 24.000 - - - - - - - - -

PKO 2000r- 260.000 210.000 50.000 160.000 50.000 110.000 50.000 60.000 60.000 - - -
Rawa Maz
BS Biala -- - - - -
Rawska 2000r - 60.000 30.000 30.000 - -
OdzRegnów

B.S.Biala 2001 r. - 140.000 140.000 28.000 112.000 28.000 84.000 28.000 56.000 28.000 28.000 28.000 -
Rawska

O/Regnów

OGOLEM 484.000 172..000 312.000 118.000 194.000 78.000 116.000 88.000 28.000 28.000 -

Planowany kredyt w 2002 roku - - 40.000 40.000 - -
40.000,-



- -- -- - -

Zalacznik Nr 14

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

- - - - - --

Dz. Rozdz. § Tresc Kwota
750 ADMINISTRACJAPUBLICZNA 2.068

75011 Urzedywojewódzkie 2.068
235 Dochodybudzetupanstwazwiazanez 2.068

realizacjazadanzleconychjednostkom
samorzaduterytorialnego/wplywyz oplatza
wydanedowodyosobistej


