UCHWAŁA NR V/27/11
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 17 lutego 2011 r.
uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust.
3, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3,4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 148, poz. 1380 z późn. zm), art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.Nr.162, poz.1568 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ), art.
26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), art.
27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127 poz.857, z późn. zm.) Rada Miejska
w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41.533.446,45 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie – 37.573.155,85 zł,
2) majątkowe w kwocie – 3.960.290,60 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
3) Tabela nr 1. Plan Dochodów:
Dział

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

bieżące
20

Leśnictwo

130000,00

Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna

130000,00

600 Transport i łączność
Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drogi gminnej
700 Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
750 Administracja publiczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
756 oraz wydatki związane z ich poborem

200000,00
200000,00
234500,00
13500,00
220000,00
1000,00
93257,00
93007,00
250,00
2412,00
2412,00
8735000,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

3300000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

100000,00

Podatek od nieruchomości

3700000,00

Podatek rolny

165000,00

Podatek leśny

195000,00

Podatek od środków transportowych

300000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
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Opłata od posiadania psów

3000,00

Wpływy z opłaty skarbowej

35000,00

Wpływy z opłaty targowej

90000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

440000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

200000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

152000,00

Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym

2000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20000,00

758 Różne rozliczenia

20484715,00

Pozostałe odsetki

20000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

20464715,00

w tym subwencja wyrównawcza

7459085,00

w tym subwencja równoważąca

474322,00

w tym subwencja oświatowa

12531308,00

801 Oświata i wychowanie

427000,00

Wpływy z różnych opłat - za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową

73000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług - żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych

4000,00
350000,00

852 Pomoc społeczna

6780606,14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Wpływy z usług opiekuńczych

178956,14
29300,00

Pozostałe odsetki

3750,00

Dotacja celowa na realizację zadania „Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach umowy ramowej Nr UDAPOKL.07.01.01-18-037/09-00 na lata 2009-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wpływy z różnych dochodów – wyegzekwowane nienależnie wypłacone świadczenia

178956,14
13000,00

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

5262100,00

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

1282700,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10800,00
401000,00

Wpływy z opłaty produktowej

1000,00

Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski

400000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4665,71

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

4665,71

Dotacja celowa z tytułu realizacji operacji pt „ Organizacja pikniku rodzinnego” w ramach umowy przyznania pomocy
nr 0014-6930-UM0940089/10 na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na
lata 2007-2013 z dnia 15 grudnia 2010 r.

4665,71

926 Kultura fizyczna

80000,00

Wpływy z usług - wynajem obiektów sportowych

80000,00
bieżące 37573155,85

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

183621,85

majątkowe
10

Rolnictwo i łowiectwo

2542707,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2532707,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

10000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

2532707,00

Aneks nr 1 do umowy nr 00113-6921-UM0900099/09 z dnia 10.12.2009 r. o przyznanie pomocy w ramach działania

2532707,00
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"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na operację:" Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka - etap IV"
700 Gospodarka mieszkaniowa

90000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

90000,00

720 Informatyka

517386,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

517386,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

517386,00

Umowa nr SI.III.0784/1-66/10 z dnia 1.10. 2010 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu "
PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "
Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013"

517386,00

801 Oświata i wychowanie

611425,53

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

611425,53

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

611425,53

1. Aneks nr 2 do umowy o przyznanie pomocy nr 00008-6922-UM0900134/09 w ramach działania " Odnowa i rozwój
wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26.08.2009 r. Realizacja operacji " Dukielskie euroboisko - etap II,
wykonanie trybun i zaplecza"

254021,00

2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 11 grudnia 2009 r. na realizację projektu " Dokończenie
budowy Zespołu Szkół w Dukli"

357404,53

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

198772,07

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

198772,07

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

198772,07

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu " Zwiększenie czystości wód gruntowych
i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowe w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Równe" z dnia 16.12.2009 r.
majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:

198772,07
3960290,60
3860290,60
41533446,45

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4043912,45

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48.024.445,94 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie – 36.705.165,94 zł.
2) majątkowe w kwocie – 11.319.280,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
3) Tabela nr 2. Plan wydatków:
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§ 3. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.490.999,49 zł.
2) Planowany deficyt zostanie pokryty:
a) kredytami
b) pożyczkami.
§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.640.580,51 zł i łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 5.149.581,02 zł , zgodnie z tabelą nr 3.
1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.
Klasyfikacja
Lp.

Treść

§

2

3

1

Przychody ogółem:

Kwota
4
11640580,51

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
1 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

1963282,93

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

9677297,58

Rozchody ogółem:

5149581,02

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
1 z budżetu Unii Europejskiej

963

2722192,68

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2427388,34

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.490.999,49 zł.
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w roku 2010 na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”
realizowaną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
na lata 2007-2013 w kwocie 1.473.000,00 zł.
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
5.149.581,02 zł,
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu
terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.
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§ 6. Ustala się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
2) celową w kwocie 286 000,00 zł na:
a) zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 w kwocie 196.000,00 zł na zadanie „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”.
§ 7. Ustala się:
1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w kwocie 5.357.519,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
2) Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami:
Dział Rozdział
1

Treść

Wartość

3

4

2

Dochody bieżące
750
75011

75045

Administracja publiczna

93007,00

Urzędy wojewódzkie

92707,00

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

92707,00

Kwalifikacja wojskowa

300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751
75101

2412,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2412,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852
85203

85212

300

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

2412,00

Pomoc społeczna

5262100,00

Ośrodki wsparcia

360000,00

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

360000,00

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

4883400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4883400,00

85213

85228

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

11000,00

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

11000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7700,00

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

7700,00

Razem bieżące : 5357519,00

3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w kwocie 5.357.519,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
4) Tabela nr 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami.
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§ 8. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie
z tabelą nr 7.
2) Tabela nr 7. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dział Rozdział Paragraf
756
75618
480

Treść

Wartość

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

200000,00

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

200000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

200000,00

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 330.000,00 zł zgodnie
z tabelą nr 8.
4) Tabela nr 8. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii:
Dział Rozdział
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851

Ochrona zdrowia
85153

85154

330000,00

Zwalczanie narkomanii

3000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców

3000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

327000,00

Wpłaty na Fundusz Policji

10000,00

Wpłaty na Fundusz Straży Granicznej

10000,00

Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacją pozarządowym na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z Załącznikiem do uchwały

120000,00

Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji

2750,00

Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych

3500,00

Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie

10000,00

Realizacja gminnego programu przy współudziale szkół z terenu gminy przez organizowanie pozalekcyjnych
form spędzania wolnego czasu

60000,00

Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi

5000,00

Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową

5750,00

Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Dukla w celu wyeliminowania zakłócania porządku publicznego
z powodu nadużywania alkoholu

100000,00

Razem: 330000,00

§ 9. Określa się dotacje:
1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m3
dostarczanej wody w kwocie 50.000,00 zł, 1m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 16.500,00 zł.
2) udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie
1.311.200,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 10. 1) Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 337.851,45 zł zgodnie z tabelą nr 9.
2) Tabela nr 9. Wydatki z funduszu sołeckiego:
z tego
Dział Rozdział
10
1010

600
60016

60017

Nazwa

Plan

Rolnictwo i łowiectwo

8000,00

Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi

8000,00

Transport i łączność

74330,86

Drogi publiczne
gminne

54330,86

Drogi wewnętrzne

Sołectwo

w tym
Lipowica

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

34193,48

8000,00

0

8000,00

0

8000,00

0

74330,86

0

54330,86

0

Praca koparki na drogach gminnych
w sołectwie

4743,90

0

Jasionka

Położenie nowej masy asfaltowej na drodze
gminnej "Przylasek"

24793,48

0

Teodorówka

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drogach gminnych

24793,48

0

20000,00

0

12000,00

0

8000,00

0

34193,48

0

34193,48

0

24793,48

0

9400,00

0

w tym

Głojsce
34193,48

Wydatki Wydatki
bieżące majątkowe

Głojsce

20000,00

Gospodarka
mieszkaniowa

Wyłożenie potoku odprowadzającego
nadmiar wody z wiejskiego ujęcia
w tym

Głojsce

700

Nazwa zadania

Wykonanie na drodze nawierzchni z masy
asfaltowej
Przebudowa drogi gminnej (prace sprzętem)

w tym
Łęki
Dukielskie

Utwardzenie miejsc postojowych przy
budynku Ośrodka Zdrowia

Myszkowskie Wymiana okien w budynku byłej szkoły
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710
71035

Działalność usługowa

11181,86

Cmentarze

11181,86

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

32852,84

Oświetlenie ulic
placów, dróg

32852,84

w tym
Barwinek

900

90015

Kultura ochrona
dziedzictwa
narodowego

921

92105

92109

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby

11181,86

0

11181,86

Budowa ogrodzenia cmentarza

11181,86

0

32852,84

0

32852,84

Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi
wiejskiej

0

9100,00

Chyrowa

Projekt oświetlenia wsi

0

7166,00

Nowa Wieś

Budowa oświetlenia

0

9669,46

Olchowiec

Wykonanie projektu oświetlenia

0

6917,38

152598,93

24693,48

w tym
Cergowa

177292,41

8496,02

0

Organizacja święta dożynkowego i święta
strażaka 15.08.2011 r.

w tym

4000,00

0

Tylawa

Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci

1702,54

0

Wietrzno

Dofinansowanie działań integracyjnych
mieszkańców wsi Wietrzno

8496,02
Tylawa

2793,48

0

144102,91

24693,48

0

15693,48

Dokończenie remontu domu ludowego Iwla (
elewacja zewnętrzna)

23157,11

0

Mszana

Remont sali widowiskowej w domu
ludowym

12024,84

0

Nadole

Wymiana okien w domu ludowym

16611,63

0

Równe

Wymiana dwóch okien w części
gospodarczej

1800,00

0

168796,39

w tym
Cergowa
Iwla

Rozbudowa i modernizacja sali domu
ludowego

Równe

Wymiana parkietu - zakup części parkietu

22993,48

0

Trzciana

Wymiana okien i drzwi w domu ludowym
ciąg dalszy

10834,75

0

Tylawa

Budowa altany rekreacyjnej przy domu
ludowym

0

9000,00

10859,55

0

Wymiana okien w domu ludowym ( front
budynku+ sklep)

8000,00

0

Wietrzno

Remont pomieszczeń na pi ętrze domu
ludowego, użytkowanych przez
stowarzyszenia ( wymiana podłóg)

5000,00

0

Wietrzno

Romont pomieszczenia pomocniczego dla
kuchni w domu ludowym

9000,00

0

Zawadka
Wiercenie studni głębinowejdo domu
Rymanowska ludowego wraz z osprzętem i podłączeniem
Wietrzno

Wydatki łącznie

0

Zboiska

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Zboiska

Wyposażenie domu ludowego

Zyndranowa

Położenie kostki brukowej przed domem
ludowym

337851,45

4000,00

0

11421,55

0

8400,00

0

269123,27

68728,18

3) Wyodrębnia się w budżecie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska:
a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie
400.000,00 zł
b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie
400.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.
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4) Tabela nr 10. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska:
Klasyfikacja

Nazwa

Kwota

Wpływy
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

400000,00

Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski

400000,00

Wydatki bieżące
10
1010

900

Rolnictwo i łowiectwo

150000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150000,00

Wymiana przepompowni kanalizacji sanitarnej w Cergowej

60000,00

Remont kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w Cergowej

90000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15000,00

Aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

15000,00

90002 Gospodarka odpadami

135000,00

Wydatki bieżące związane ze składowiskiem odpadów komunalnych w Dukli

135000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

18500,00

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień w Dukli

18500,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

81500,00

Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy

50000,00

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

20500,00

Przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej

6000,00

Dotacja na edukację ekologiczną

5000,00

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukla do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
kwoty 2.000.000,00 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

Załącznik do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Dukli
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z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
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