Uchwała Nr XV/52/2008
Rady Gminy w Baligrodzie
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Baligród na 2008 rok
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm /
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. 249, poz.2104/
Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały w wysokości 7.453.803 zł, w tym :
a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały w wysokości 1.118.255 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały w wysokości 8.292.663 zł, w tym :
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
w wysokości 1.118.255 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 838.860 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.
4. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 75.000 zł., które zostaną pokryte
przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
5. Określa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości
913.860 zł. w tym: na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 838.860 zł.
oraz rozchodów związane ze spłatą pożyczek w wysokości 75.000 zł jak załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000 zł.
§3
Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości 12.000 zł. i wydatków
w wysokości 12.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§4
Ustala się:
1. wydatki majątkowe na realizację zadań w 2008 r. w wysokości łącznej
1.372.000 zł.,
w tym, w kwocie : 552.000 zł.
-

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

150.000.-

-

remont dachu na budynku przedszkola

40.000.-

-

budowa remizy OSP w Stężnicy

30.000.-

-

rekultywacja wysypiska śmieci

30.000.-

-

zakup pojemników na szkło

36.000.-

-

modernizacja plant w Baligrodzie

-

zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Baligrodzie

262.040.3.960.-

2. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne dla gminy Baligród na lata 2008 – 2010 jak zał. Nr 6

-

w programie Nr 1 „ Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Baligród” w związku ze zmianą zakresu
rzeczowego prac przenosi się :

-

w roku 2008 środki własne z kwoty 1.500,00 tyś. zł. na kwotę 20,00
tyś. zł. pozostałe środki 0 , w związku ze zmniejszeniem zakresu prac.

-

w roku 2009 środki własne z kwoty 200,00 tyś. zł. na kwotę 4.682,16
tyś zł. oraz środki pozostałe z kwoty 300,00 tyś zł. na kwotę 3.883,29
tyś zł. w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2008
na 2009.

-

w programie Nr 2 „ Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w miejscowości Baligród – etap I” w związku ze zmianą zakresu
rzeczowego prac
przenosi się:

-

w roku 2008 środki własne z kwoty 1.000,00 tyś, zł na kwotę 800,00
tyś. zł. pozostałe środki 0, w związku ze zmniejszeniem zakresu prac

-

w roku 2009 środki własne z kwoty 500,00 tyś. zł na kwotę 200,00 tyś. zł
a środki pozostałe z kwoty 5.500,00 tyś. zł. do kwoty 3.814,32 tyś. zł
w związku ze zmniejszeniem zakresu prac

-

w roku 2010 wprowadza się środki własne w kwocie 515,29 tyś. zł,
a środki pozostałe w kwocie 1.185,68 tyś. zł w związku z przesunięciem
części zadania na 2010 rok

3. wyodrębnia się wydatki majątkowe objęte limitem na wieloletnie programy
inwestycyjne dla gminy Baligród na lata 2008-2010
w kwocie 820.000 zł.
- Program Nr 1 „ Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Baligród„

20.000 zł

- Program Nr 2 „Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości
Baligród”

800.000 zł
§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jak zał. Nr 7
§6
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na kwotę 42.000 zł. i wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie 2.000 zł. oraz
zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na
kwotę 40.000 zł.
§7
W dziale 801 Oświata i wychowanie wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 11.692 zł.
§8
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
przeznaczonych na :
-

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 838.860 zł.

-

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 75.000 zł.

-

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie
300.000 zł
§9

Ustala się dotacje w wysokości 730.616 zł, w tym :
2. dotacja celowa na wspieranie współzawodnictwa sportowego oraz organizację

imprez sportowych z dziećmi i młodzieżą z zakresu kultury fizycznej
w kwocie

20.000 zł

3. dotacje podmiotowe dla:
-

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mchawie o uprawnieniach publicznych
w kwocie

-

372.331 zł

Przedszkola przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mchawie
o uprawnieniach publicznych w kwocie

57.562 zł

- Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie w kwocie

124.300

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baligrodzie w kwocie

115.300

zł
zł
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jabłonkach

41.123 zł

3. dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla powiatu leskiego
w wysokości 3.500 zł; w tym :
- wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Lesku
w kwocie 1.000 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku
w kwocie 2.500 zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do :
-

dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji
budżetowej.

-

zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
w kwocie 300.000 zł.

-

spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 75.000 zł.

-

zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne
w 2009 r. -

12.579,77 zł.

w 2010 r. -

1.700,97

zł.
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baligród
Nr XV/52/2008 z dnia 27 marca 2008 r.
Dochody budżetu Gminy Baligród na 2008 rok.
Wyszczególnienie
Kwota w zł
W tym:
bieżące
majątkowe
Rolnictwo i Łowiectwo
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
- wpływy z opłat za zużycie wody z wodociągu
- pozostałe odsetki
Transport i łączność
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowomostowej

2.000,2.000,-

2.000.2.000.-

82.000,80.000,2.000,100.000.-

82.000,80.000.2.000.X

100.000.-

X

Turystyka
- refundacja – dofinansowanie ze środków
INRERREG III A do utworzenia informacji
turystycznej

45.972.-

45.972.-

45.972.-

45.972.-

Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów mienia
komunalnego
- czynsze za mieszkania i lokale
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
raty za mieszkania i sprzedaż drewna
- pozostałe odsetki

286.438,-

79.000.-

9.500.-

9.500.-

1.500,66.000,-

1.500.66.000.-

207.438,2.000,-

X
2.000.-

Administracja publiczna
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

62.332.-

62.332.-

61.982.-

61.982.-

100.000.100.000.-

207.438.-

207.438.-

756

758

801
852

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
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 ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych
- udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych
- wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku leśnego
- wpływy z podatku od nieruchomości
- wpływy z karty podatkowej
- opłata skarbowa
- opłata targowa
- opłata miejscowa
- opłata eksploatacyjna
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłat od czynności cywilno-prawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
- wpływy z opłat za zmianę wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
Różne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu

350.-

350.-

473.-

473.-

473.-

473.-

1.623.263,-

1.623.263.-

552.663,-

552.663.-

4.000,85.000,175.000,612.000,9.000,10.000,3.000,20.000,50.000,-

4.000.85.000.175.000.612.000.9.000.10.000.3.000.20.000.50.000.-

42.000,28.600,1.000,25.000,-

42.000.28.600.1.000.25.000.-

2.000.-

2.000.-

4.000.-

4.000.-

3.623.545,-

3.623.545.-

2.146.150 .1.403.281.-

2.146.150.1.403.281.-

-

-

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
odsetki od środków na rachunkach bankowych

Oświata i wychowanie
- czynsze za mieszkania

900

Pomoc społeczna
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe zlecone
gminie ustawami
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację
własnych zadań bieżących gmin
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
programu „Posiłek dla potrzebujących”
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- opłata za wywóz śmieci
- opłata za odprowadzanie ścieków
- modernizacja plant II etap / środki pozyskane z
Europejskiego Rozwoju Regionalnego /SPO/
- odsetki
Ogółem dochody:

66.114.8.000,-

66.114.8.000.-

30.000.30.000,-

30.000.30.000.-

1.280.800.-

1.280.800.-

999.000.-

999.000.-

4.100.-

4.100.-

52.700.-

52.700.-

133.900.-

133.900.-

47.100.-

47.100.-

42.000.2.000.-

42.000.2.000.-

316.980,-

143.000.-

130.000,12.000.-

130.000.12.000.-

173.980.1.000.-

x
1.000.-

7.453.803.-

6.972.385.-

173.980.-

173.980.-

481.418.-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baligród
Nr XV/52/2008 z dnia 27 marca 2008 r.
Wydatki budżetu Gminy Baligród na 2008 rok
Dział

Rozdział

010

01010
01030

020
02095

400

Kwota w zł

Rolnictwo i Łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
b/ wydatki majątkowe
Izby rolnicze
a) wydatki bieżące w tym;
- dotacje

21.700.20.000.20.000.1.700.1.700.1.700.-

Leśnictwo
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,
gaz i wodę

91.598.91.598.91.598.10.600.-

40002

Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące

75.000.75.000.75.000.-

60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki majątkowe

281.000.131.000.131.000.150.000.150.000.-

Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

48.485.48.485.48.485.43.485.-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a/ wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rady Gmin
a) wydatki bieżące
Urzędy gmin
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

209.500.209.500.169.500.40.000.7.000.7.000.7.000.-

600

60078
630

Wyszczególnienie

63001

700
70005
710
71004
750
75011
75022
75023
75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące , w tym:

1.146.917.69.750.69.750.60.750.50.000.50.000.
997.567.997.567.679.956.29.600.29.600.-

751
75101

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

a) wydatki bieżące w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
752
75212
754
75412
75414
756
75647

757
75702

758
75814
75818

Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Obrona cywilna
a) wydatki bieżące
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
a/ wydatki bieżące , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące, w tym:
- obsługa długu jst.
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe

a) wydatki bieżące
Rezerwy ogólne i celowe
a/ wydatki bieżące, w tym;
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania

kryzysowego

801
80101

80103

80104
80110

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja
Gimnazja
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

473.473.473.473.250.250.250.76.150.75.400.45.400.30.000.750.750.-

18.500.18.500.18.500.16.000.30.000.30.000.30.000.30.000.12.200.200.200.12.000.12.000.10.000.2.000.3.684.627.2.379.959.1.575.999.982.913.372.331.803.960.62.610.62.610.44.510.57.562.57.562.57.562.787.353.787.353.-

80113

80114
80146
80195
851
85111
85153
85154
852
85212

85213

85214
85215
85219
85228
85295
854
85415
85417
900
90001
90003

Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń
- dotacje / pomoc finansowa/
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a/ wydatki bieżące, w tym :
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a/ wydatki bieżące
Pozostała działalność
a/ wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja /pomoc finansowa/
Zwalczanie narkomanii
a/ wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
a/ wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
a/ wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące , w tym :
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
a/ wydatki bieżące
Szkolne schroniska młodzieżowe
- wydatki bieżące , w tym :
- dotacje
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a/ wydatki bieżące
Oczyszczenie miast i wsi
a) wydatki bieżące

592.552.233.800.233.800.109.170.2.500.134.455.134.455.108.590.11.692.11.692.17.196.17.196.43.000.1.000.1.000.1.000.2.000.2.000.40.000.40.000.7.000.1.587.500.999.000.999.000.19.800.4.100.4.100.281.600.281.600.60.000.60.000.145.800.145.800.135.500.30.000.30.000.67.000.67.000.49.123.8.000.8.000.41.12341.123.41.123.650.040.8.500.8.500.336.000.-

b) wydatki majątkowe
90004
90015
90095
921
92109
92116
926
92605

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic , placów i dróg
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
a) wydatki bieżące , w tym :
- dotacje
Biblioteki
a) wydatki bieżące , w tym :
- dotacje
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące , w tym :
- dotacje
Ogółem wydatki

270.000.66.000.262.040.262.040.42.000.42.000.1.500.1.500.239.600.124.300.124.300.124.300.115.300.115.300.115.300.20.000.20.000.20.000.20.000.8.292.663.-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/52/2008
Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 27 marca 2008 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2008 roku
Dochody:
Dział
750

751

852

Rozdział
Wyszczególnienie
Administracja publiczna
75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Razem:

Kwota w zł
61.982,61.982.61.982,473.473.473,1.055.800.999.000.999.000.4.100.-

4.100.52.700.52.700.1.118.255.-

Wydatki
Dział
750

Rozdział
75011

751
75101

Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a/wydatki bieżące, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
a/ wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

852
85212

85213

85214

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
a/ wydatki bieżące, w tym:
-

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
a/ wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a/ wydatki bieżące
Razem :

Kwota w zł
61.98261.982.61.982.60.750.473.473.473.473.1.055.800.-

999.000.999.000.19.800.-

4.100.4.100.52.700.52.700.1.118.255.-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/52/2008
Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 27 marca 2008 roku

Przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek
i kredytów.

PRZYCHODY ;
§
952

Wyszczególnienie
Przychody z zaciągniętych pożyczek

Kwota zł.

913.860.-

i kredytów na rynku krajowym

ROZCHODY :
§
992

Wyszczególnienie
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

Kwota zł.
75.000.-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/52/2008
Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 27 marca 2008 roku

Przychody i wydatki funduszy celowych /w zł. /
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku

Stan funduszu
obrotowego na
początku roku
1.000.-

Stan funduszu
Przychody
12.000.-

Wydatki
12.000.-

obrotowego na
koniec roku
1.000.-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/52/2008
Rady Gminy w Baligrodzie z 27 marca 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
DLA GMINY BALIGRÓD NA LATA 2008- 2010
Numer
programu

1

2

Nazwa
programu
(zadania)

Cel i zadania
programu

Budowa
oczyszczalni
ścieków oraz
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Baligród.

Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej na
terenie gminy oraz
osiągnięcie
standardów jakości
ścieków
odprowadzanych
do środowiska
wodnego.

Budowa
Szkoły
Podstawowej
I Gimnazjum
w
miejscowości
Baligród.

Rozwój oświaty
i kultury. Poprawa
warunków
nauczania dzieci z
terenu gminy
Baligród.

Cel i zadania
programu
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe
(w tys.
PLN)

Nakłady
poniesione
od
1 stycznia
2007 r.
(w tys. PLN)

Urząd
Gminy
Baligród

2007 -2009

8 688,10

102, 65

Urząd
Gminy
Baligród

2007- 2010

7 150,00

634,71

2008
Środki
własne

2009
Środki

2010

pozostałe

Środki
własne

Środki
pozostałe
- EFRR

Środki
własne

Środki
pozostałe
- EFRR

20,00

0

4 682,16

3 883,29

-

-

800,00

0

200,00

3 814,32

515,29

1 185,68

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/52/2008
Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 27 marca 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Klasyfikacja

Nazwa

Nazwa

Okres

Wysokość

Nakłady

Dział

programu

funduszu

realizacji

dotacji z

ogółem

Rozdział
900

Modernizacja

Europejski

plant w

Fundusz

Baligrodzie-

Rozwoju

etap II

Regionalnego

90004

funduszu

/SPO/

2008 r.

173.980.-

262.040.-

Prognoza długu
do projektu budżetu Gminy Baligród na 2008 rok.
Planowany na 2008 rok budżet gminy przewiduje dochody w wysokości 7.431.365 zł.
natomiast wydatki w wysokości 8.270.225 zł.
Planowany deficyt wynosi 838.860 zł. i zostanie pokryty kredytem bankowym .
Ustala się spłatę rat kredytu zaciągniętego w PBS O/Lesko w wysokości 75.000 zł
+ odsetki w kwocie 2.000 zł.
W roku 2007 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 zł., który spłacany
będzie od roku 2009 – 2013 / rok 2008 jest rokiem karencyjnym w spłacie rat/
2009 r. 120.000 zł + odsetki 30.600 zł.
2010
120.000 zł +
24.400 zł.
2011
120.000zł. +
18.300 zł.
2012
120.000 zł. +
12.200 zł.
2013
120.000 zł. +
6.100 zł.
Na pokrycie planowanego deficytu oraz pokrycie rozchodów związanych ze spłatą pożyczek
i kredytów w roku 2008 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy
w wysokości 913.860 zł. rozpoczynając spłatę od 2010 roku
2010 r. 183.000 zł. +
43.000 zł.
2011 r. 183.000 zł. +
36.000 zł.
2012 r. 183.000 zł. +
28.800 zł.
2013 r. 183.000 zł +
19.700 zł
2014 r. 181.860 zł. +
9.150 zł.
Kredyt wraz z odsetkami spłacany będzie w latach 2010 – 2014 w ratach
miesięcznych ze środków budżetu gminy z wpływów podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz podatku od nieruchomości.
Planowane dochody w latach 2009 – 2018
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok

7.758.000 zł.
8.176.500 zł.
8.475.800 zł.
8.654.560 zł.
8.986.200 zł.
9.353.500 zł.

Nadmienia się, że gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

