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  Zarządzenie nr 18 /2017 
Wójta Gminy Nowy Żmigród 

z dnia 20 marca 2017 roku 
 

 
 
w sprawie;  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu 
                    terytorialnego za 2016 rok. 

 
 
 
 Na podstawie art.30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2016 roku, poz. 446 póź. zm.), art 267, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ), 

 
zarządzam, co następuje; 

 
§ 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok 
       zgodnie z załącznikami do zarządzenia. 
 
§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nowy Żmigród. 
 
§ 3. Wójt Gminy sprawozdanie określone w § 1 przekaże Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
       w Rzeszowie, Zespół w Krośnie. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Wójt Gminy 
Grzegorz Bara 
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SPRAWOZDANIE 
WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU 
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2016 rok. 

 
Wykonanie budżetu po stronie dochodowej w stosunku do przyjętego planu na 2016 r. 
zrealizowane zostało w...............................................................................................................96,4 % 
Na plan    36 837 550,46   wykonanie  35 501 374,09 
w tym: 
 -majątkowe:  na plan  2 671 116,55 zrealizowano…................1 570 102,57                  59  % 
 -bieżące:       na plan 34 166 433,91 zrealizowano…............. 33 931 271,52                  99  % 
 
Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł: 

Struktura dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 

1.Dochody własne gminy 4 532 270,04 4 104 861,73 91 

1.1 podatki i opłaty lokalne 2 041 764,00 1 978 205,26 97 

1.2 dochody ze sprzedaży majątkowej 90 000,00 30 136,19 33 

1.3 pozostałe dochody własne gminy 2 400 506,04 2 096 520,28 87 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód 
    budżetu państwa 

2 898 546,00 2 947 765,00 102 

3.Dotacje na zadania zlecone gminy 10 403 720,09 10 398 871,28 99,9 

4.Dotacje na zadania własne gminy 1 950 368,70 1 903 016,98 98 

5.Inne środki i dotacje 2 512 212,63 1 606 426,10 64 

5.1 dotacje z budżetu UE 1 723 784,56 818 005,09 47 

5.2 dotacje z WFOS i GW  24 597,75 24 597,75 100 

5.3 dotacja z samorządu Województwa 
      Podkarpackiego 

68 000,00 67 992,94 100 

5.4 dotacja celowa z Ministerstwa Sportu 500 000,00 500 000,00 100 

5.5 inne źródła- zwrot z realizacji FS 130 843,27 130 843,27 100 

5.6 zwrot do budżetu  środków niewygasających 64 987,05 64 987,05 100 

6.Subwencje  z budżetu państwa 14 540 433,00 14 540 433,00 100 

Ogółem: 36 837 550,46 35 501 374,09 96,4 
 
W stosunku do wykonanych dochodów dotacje stanowią 39%, subwencje 41%, dochody własne 
20%  z tego: podatki i opłaty  stanowią 5,8 % . 
W budżecie gminy należności pozostałe do zapłaty  to kwota 691 866,81 zł co stanowi 1,9 % 
dochodów wykonanych i nadpłaty w kwocie 5 569,94 zł. Zaległości w kwocie 575 502,36 to 
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego a pozostała zaległość w wysokości 
 106 464,30 zł to; 

• pobór wody.........................................................................................................    884,25 
• karta podatkowa US Jasło................................................................................... 4 469,72 
• najem lokali……………………………………………………………………. 4 773,00 
• naliczone kary ………….……………………………………………………... 2 926,49 
• podatek od nieruchomości od osób prawnych....................................................        2,00 
• podatek od czynności cywilno-prawnych……………………………………...    320,60 
• łączne należności pieniężne od ludności………................................................46 936,69 
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w tym; -podatek od nieruchomości                                  17 153,64 
 -podatek rolny                                    13 805,80 
 -podatek leśny                                      1 716,50 
 -podatek od środków transportowych od ludności 13 216,75 
 -koszty upomnień                                                      1 044,00 

• opłaty z tytułu odpadów komunalnych + koszty upomnień...................................42 189,18 
• zwroty świadczeń rodzinnych + odsetki...................................................................3 962,37 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....................................................................478 885,02 
w tym; -podatek od nieruchomości              441 382,35   

-podatek od środków transportowych    37 502,67 
Umorzenie zaległości podatkowych.....................................................................................1 584,00 
w tym; -podatku od nieruchomości od ludności         680,00 

-podatku rolnego od ludności          886,00 
-podatku leśnego od ludności            18,00 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień .............…....…………………………........…..........689 645,87 
w tym; -podatku od nieruchomości     688 045,87 

-podatku od środków transportowych       1 600,00   
Nadpłaty wystąpiły w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 693,94 oraz w opłatach za odpady 
komunalne 1 876,00. 
Ponadplanowe dochody to wpływy w działalności usługowej, od czynności cywilnoprawnych, 
udziały w podatku dochodowym, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w oświacie z 
wpływów innych dochodów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.  
Nie wykonany plan  dochodów to;  wpływy z tytułu sprzedaży mienia, karty podatkowej US, 
wpływy z opłat w przedszkolu, opłaty targowej, odsetki na r-ku bankowym. Dochody majątkowe 
nie zrealizowano z tytułu dofinansowania modernizacji ul. Kościelnej, modernizacji Przedszkola w 
Nowym Żmigrodzie ze środków RPO WP, oraz z tytułu wpłat mieszkańców na instalację 
kolektorów słonecznych, które będą realizowane w kolejnym roku. 
Dochody na dofinansowanie własnych zadań to ;  
a) z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy             1 903 016,98 
 - na wypłatę zasiłków celowych       349 972,66 
  - na wypłatę zasiłków stałych       149 164,27 
 - na opłacenie składek  na ubezpieczenie zdrowotne      10 710,24 
     - na dofinansowanie GOPS                     94 600,00 
 -  pomoc państwa z zakresie dożywiania       261 500,00 
 - na dofinansowanie rządowego Programu "Wyprawka szkolna" i świadczenia 
   dla uczniów   o charakterze socjalnym       249 463,54 
 - na remont drogi, ul. Średniej        128 178,00 
 - na realizację zdania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych              236 365,00 
 - na usługi remontowe cmentarzy          10 000,00 
 - zwrot części  wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 
       w 2015 roku na zdania bieżące i majątkowe        130 843,27 
            - na dofinansowanie wychowania  przedszkolnego              282 220,00                                  
b) dotacje z samorządu województwa podkarpackiego      
 - na modernizację dróg rolniczych                                                                             67 992,94 
c) środki z innych źródeł                       62 152,75 
 -z W F O Ś i GW w Rzeszowie na realizację projektu " Usuwanie  wyrobów 
  zawierających azbest z terenu gminy Nowy Żmigród"                                       24 597,75 
 - wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku                  37 555,00 
d) dotacje na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej, w tym;                         818 005,09    
            -środki z Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach 
  realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej"              701 252,65 
 - z RPO WP na „Modernizację Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie”    116 752,44 
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Dochody w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej; 
 

 
DOCHODY                                                                                                                    35 501 374,09 

Dział                         wyszczególnienie Kwota 
010 Rolnictwo i łowiectwo 316 248,35 

 dochody bieżące w tym: 248 255,41 
-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 1 300,22 
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 
tym: zwrot akcyzy 

246 955,19 

dochody majątkowe w tym: 67 992,94 
-dotacja na modernizację dróg rolniczych 67 992,94 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 201,60 
 dochody bieżące w tym: 201,60 

-odsetki koszty upomnień 86,50 
-wpływ z usług - zaległość 115,10 

600 Transport i łączność 364 543,00 
 dochody bieżące w tym: 364 543,00 

-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin na remonty dróg gminnych 

128 178,00 

-dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin na usuwanie skutków powodzi 

236 365,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 133 219,20 
 dochody bieżące w tym: 103 083,01 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

80 851,53 

-koszty upomnień i odsetki 1,98 
-kary i opłaty 597,60 
-zwrot za zużytą energię z mienia  21 631,90 
dochody majątkowe w tym: 30 136,19 
wpływy za drzewo i za działki   30 136,19  

710 Działalność usługowa 22 520,33 
 dochody bieżące w tym: 22 520,33 

wpłata środków przez EMCA VOLT 12 520,33 
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 
  porozumień z organami administracji rządowej- remont cmentarzy 

10 000,00 

750 Administracja publiczna  107 587,09 
 dochody bieżące w tym: 107 587,09 

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

98 713,00 

-wpływy z opłat z tytułu udostępnienia danych osobowych 3,10 

-prowizja od terminowych  wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz  przez 
BS oraz zwrot kosztów z lat ubiegłych  

6 560,75 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze  

2 310,24 
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

11 834,50 

 
 
 
 

dochody bieżące w tym: 11 834,50 
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
aktualizacja rejestrów wyborców, zakup urn 11 834,50 

 

752 Obrona narodowa 1 000,00 

 dochody bieżące w tym: 1 000,00 
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 
trening akcji kurierskiej  1 000,00 

1 000,00 

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

4 733 614,46 

 dochody bieżące w tym: 4 733 614,46 
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 947 765,00 
-podatek dochodowy od osób prawnych. 15 739,86 
-podatek od nieruchomości 840 232,05 
-podatek rolny 469 868,47 
-podatek leśny 92 209,83 
-podatek od środków transportowych 37 634,94 
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 

1 698,28 

-podatek od spadków i darowizn 6 764,00 
-wpływy z opłaty skarbowej 24 270,65 
-wpływy z opłaty targowej 6 920,00 
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 126 970,19 
-podatek od czynności cywilnoprawnych 95 254,40 
-wpływy opłat za koncesje i licencje 23 889,00 
-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień   4 121,20 
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 721,59 
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach 37 555,00 

758 Różne rozliczenia 16 138 568,81 
 dochody bieżące w tym: 15 983 409,47 

-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 7 564 776,00 
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t. 6 567 578,00 
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 408 079,00 
-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr. 40 670,98 
-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki od środków na r/ku bankowym 7 249,45 
-wpływy podatku VAT 1 395 056,04 
dochody majątkowe w tym: 155 159,34 
-wpływy dotacji z finansowania inwestycji z funduszu sołeckiego z ubr.  90 172,29 

- wpływ środków z niewygasających 64 987,05 

801 Oświata i wychowanie 877 608,71 
 dochody bieżące w tym: 760 856,27 

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 
 zakup pomocy dydaktycznych i podręczników 

64 136,67 

-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym; 22 673,00 
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci  
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 w Przedszkolu  22 673,00 
-wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 100,00 
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst,    
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

9 134,16 

-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci 371 636,00 
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań 
bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola 

282 220,00 

-wpływy z różnych dochodów 7 956,44 
dochody majątkowe w tym: 116 752,44 
- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych   

116 752,44 

852 Pomoc społeczna 10 914 580,03 
 dochody bieżące w tym: 10 914 580,03 

- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia 
 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
 i rentowe z ubezpiecz. społecznego 

9 927 509,17 

-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
 z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w c. integracji społecznej 

43 151,42 

- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej 5 400,00 
-dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
  zadań bieżących gmin 

604 447,17 

-wpływy z usług  wpływ za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 39 961,60 
-dochody zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

7 614,05 

-dotacje celowe na wypłatę dodatku energetycznego  171,33 
-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych świadczeń niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 

21 226,36 

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 330,88 
-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe 1 147,05 
wpływy z różnych dochodów w tym; 
-prowizja od terminowych wpłat podatku  od osób fizycznych 121,00 

121,00 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 261 500,00 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 463,54 

 dochody bieżące w tym: 249 463,54 
-dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin - na świadczenia dla uczniów i wyprawkę szkolną 

249 463,54 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 130 384,47 
 dochody bieżące w tym: 430 322,81 

-wpływ środków z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu Gminy 24 597,75 
-środki Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach 
realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej" 

1 190,99 

-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
  korzystanie ze środowiska 

3 237,29 

-wpływ odsetek kar i koszty upomnień 810,04 
-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ustawa o 
utrzymaniu czystości w gminie 

400 486,74 

dochody majątkowe : 700 061,66 
- środki Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach 
realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej 

700 061,66 

926 Kultura fizyczna 500 000,00 
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 dochody majątkowe w tym; 500 000,00 
-dotacje otrzymane od Ministra Sportu na dofinansowanie budowy hali 
sportowej w Nowym Żmigrodzie 

500 000,00 

 
Razem: dochody wykonane 

 
35 501 374,09 

 
 
Realizacja wydatków w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 
 
Wydatki na plan                             37 177 550,46                wykonanie      34 377 636,56  tj.  92,2% 
w tym: wydatki bieżące                 31 580 925,34               30 778 226,90        97,4% 
 wydatki majątkowe              5 596 625,12                 3 599 409,66        64 % 
Planowany deficyt na dzień 31.12.2016 wynosił -340 000,00  a wykonanie budżetu gminy to 
nadwyżka w wysokości 1 129 737,53 zł. Nie zostały zrealizowane zadania inwestycyjne, głównie 
instalacja kolektorów słonecznych /37%/, wykonanie dokumentacji na sieć kanalizacji III etap 
/37%/,oraz modernizacja przedszkola / 17 %/.  
 W ciągu roku zaciągnięto kredyt na kwotę 1 428 440,00  na spłatę wcześniej zaciągniętych już 
zobowiązań oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2 775 583,58  wraz z odsetkami w 
wysokości 218 601,61 co stanowi  5,9% planowanych dochodów.                                                                                
Gmina posiada zobowiązanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2016 roku to kwota 
8 076 975,56  stanowi  to 23 % wykonanych dochodów . 
Stan zobowiązań niewymagalnych  w wysokości 1 163 002,12 dotyczy  naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2016 r. oraz zakupu usług, energii, gazu przyszłych 
okresów. 
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ;               25 338,00 

• Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej „Kąty Zapłocie” 25 338,00 
  

 
W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków  przedstawia się następująco; 
 

WYDATKI                                                                                                                             34 377 636,56       

010 Rolnictwo i łowiectwo 392 661,95 
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 54 249,50 

 Wydatki majątkowe: 54 249,50 
Odwierty studni głębinowych w m. Kąty i Łysa Gór 24 800,00, przyłącz wody 
w Skalniku, Łężynach, Mytarce, Starym Żmigrodzie 29 449,50 w tym FS 
22 903,78 

  
 

 
01030 Izby Rolnicze 9 468,63 
 Wydatki bieżące 9 468,63 

-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych  9 468,63 
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 81 988,63 
 Wydatki majątkowe: 81 988,63 

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Toki  29 624,16  i Stary 
Żmigród  27 453,16 Nienaszów 24 911,31 przy dotacji 68 000,00 

 

01095 Pozostała działalność 246 955,19 
 Wydatki bieżące 246 955,19 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 246 955,19 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….................................2 674,75 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …......................244 280,44 
-usługi pocztowe i zakupy materiałów do akcyzy     2 167,51                                               
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-wypłata zwrotu akcyzy do zakupu paliwa dla rolników  242 112,93           
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 90 939,28 
40002 

 
 

 

Dostarczanie wody 90 939,28 
Wydatki bieżące 90 939,28 
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do 
  sektora finansów publicznych - dopłata do wody GPGK 90 939,28 

 

600 Transport i łączność 1 419 296,58 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 108 945,00 

 Wydatki bieżące: 44 820,00 

-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona na  drogę wojewódzkiej Nr 992 
Jasło – granica państwa  - 44 820,00 

 

Wydatki majątkowe: 64 125,00 

-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona na przebudowę drogi 
wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa - 64 125,00 

 

60016 Drogi publiczne gminne 970 588,83 

 Wydatki bieżące 482 417,63 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 482 417,63 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.......................... 11 282,11 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań…..............471 135,52 
-zakup tucznia, klińca, piasku                                                              60 499,98 
-różne opłaty i składki- ubezpieczenia, podatki, opłaty za wydanie decyzji, opłaty 
sądowe                                                                                                    2 599,75 
-bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. usługi remontowe 
odśnieżanie, drobne usługi na drogach oraz czyszczenie rowów       408 035,79 
w tym; realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego  35 451,71        

 

Sołectwo                                             Zakupy i usługi                                                     Odśnieżanie  
Brzezowa                                                      2 266,34                                                           237,60  
Desznica                                                      12 492,34                                                        2 580,00  
Gorzyce                                                       24 543,10                                                        1 685,38    
Grabanina                                                         900,00                                                        2 730,80  
Jaworze                                                            943,20                                                            708,33  
Kąty                                                            19 753,54                                                         3 375,00  
Łężyny                                                          9 810,60                                                         1 084,58  
Łysa Góra                                                     3 713,90                                                         6 950,00  
Makowiska                                                   5 299,65                                                         6 276,80  
Mytarka                                                        1 357,80                                                            343,00  
Mytarz                                                          1 463,90                                                            703,98  
Nienaszów                                                    8 563,90                                                         7 274,00  
Nienaszów-Sośniny                                    12 289,24                                                         1 473,99  
Nowy Żmigród                                         287 523,10                                                         7 332,00  
Sadki                                                             3 250,00                                                         1 760,00  
Siedliska                                                       2 663,90                                                          4 355,00  
Skalnik                                                         2 821,05                                                          2 285,76  
Stary Żmigród                                              4 694,55                                                         4 125,00  
Toki                                                              6 654,44                                                         2 250,00  
Razem;                                       411 004,55                                         57 531,22                               

 Wykonano remont ul. Średniej wraz z dwoma sięgaczami w Nowym Żmigrodzie na 
kwotę 256 356,71 przy dofinansowaniu  z dotacji 128 178,00 

 

 Wydatki majątkowe; 488 171,20 
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 -przebudowa ul. Kościelnej, ul.Rynek w Nowym Żmigrodzie 354 117,00 przy 
dofinansowaniu   środków z budżetu UE  218 431,-plus rob dodatkowe 20 006,18 , 
przebudowa dr gminnej Kąty -Zapłocie  25 338,-jako  wydatki niewygasające,  
modernizacja dróg w 5 sołectawach – 88 710,02  w tym; FS 16 679,55  

 

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 301 011,75 

 Wydatki bieżące 301 011,75 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 301 011,75 
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …........................ 301 011,75 
w tym; remont dróg w m. Desznica 65 974,80 w tym; dotacja 50 653,00 
w m. Kąty 73 253,81 w tym; dotacja 57 143,00 w m. Mytarka 73 789,91 w tym; 
dotacja UW 59 031, Sadki 87 993,23 w tym; dotacja UW 69 538,00   

 

60095 Pozostała działalność 38 751,00 
 Wydatki bieżące 20 922,84 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   20 922,84 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .............................20 922,84 
-koszenie i czyszczenie poboczy, renowacja rowów 

 

Wydatki majątkowe 17 828,16 
Inwestycje-dokumentacja  Brzezowa -300,00; projekt przebudowy placu  
w Łężynach- 5 500,00 Fundusz sołecki, wykonanie wiat przystankowych w m. 
Jaworze i Kąty- 12 028,16  

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 97 800,92 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 800,92 
 
 
 
 
 

Wydatki bieżące 93 612,90 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 93 612,90 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….................................868,81 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ….....................92 744,09 
-zakup materiałów do b. konsewacji budynków mienia 1449,60 
-energia, gaz, odpady komunalne 4079,55 
-zakup usług pozostałych; podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty 
szacunkowe, ogłoszenia prasowe,wypisy z rejestrów, uzgodnienia, przeglądy 
techniczne, pomiary budynków, wyceny 47 745,49 
-różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatki,  opłaty za wydanie decyzji, 
opłaty sądowe – 39 469,45 

 

 Wydatki majątkowe: 4 188,02 

 -wykup działek w m.Łężyny,  

710 Działalność usługowa 50 952,68 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34 446,14 

 Wydatki bieżące 34 446,14 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34 446,14 
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….............................32 744,00 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..............................1 702,14 
-zakup usług pozostałych- 1 603,04 
-różne opłaty i składki-           99,10 

 

71035 Cmentarze 16 506,54 
 Wydatki bieżące 16 506,54 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 16 506,54 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …............................4 828,04  
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................11 678,50 
-zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe na cmentarzach z I 
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wojny światowej w Desznicy, Łysej Górze i w Nienaszowie przy dotacji  
10 000,00 

750 Administracja publiczna 2 851 514,30 
75011 

 
Urzędy Wojewódzkie 228 835,91 

 Wydatki bieżące 228 835,91 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 227 806,05 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane................................213 112,52 
przy dotacji UW 98 713,- zł na 4 etaty administracji 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................... 14 693,53 
-zakup druków, materiałów biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS,  
delegacje  pracowników, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego, 
szkolenia 

 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp 1 029,86 
75022 Rady gmin 130 072,83 
 Wydatki bieżące 130 072,83 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 820,73 
a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań............................7 820,73 
- zakup biuletynów, materiałów i artykułów spożywczych na sesję oraz usługi  

 

2.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych -wypłata  stałych diet radnych 122 252,10 
75023 Urzędy gmin 2 363 046,50 
 Wydatki bieżące 2 363 046,50 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 310 186,32 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …......................1 696 750,04 
b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ….................613 436,28 
-utrzymanie 31 etatów + wypłata 4-ch nagród jubileuszowych oraz odprawa, 
-wpłaty na Pefron 22 761,00- energia, gaz ,woda 52 889,82 usługi remontowe w 
budynku 8 457,84  zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, urzadzeń 
biurowych,  środków czystości, publikacji i materiałów gospodarczych do 
bieżącego utrzymania budynku 64 349,03 usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz 
ścieków, transport śmieci,  opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów 
komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy  instalacji  406 313,85, usługi 
telefoniczne i internetowe 16 718,12, odpis ZFŚS 35 188,04  delegacje 16 140,37 
pozostałe opłaty, szkolenia 13 379,21, inne opłaty 

 

 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
-bhp pracowników, sorty mundurowe, inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, 
świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne 

52 860,18 

75075 
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 983,66 
 Wydatki bieżące 

-wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 
27 983,66 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 27 983,66 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….............................4 451,00 
b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …....................23 532,66 
 

 
 

 -zakup folderów, kalendarzy promujacych gminę, pucharów, odznaczeń, folderów  
wykonanie rękodzieła i usługi  związane z turniejem wiedzy o bezpieczeństwie, 
zakup środków żywności oraz nagród konkursowych 

 

75095 Pozostała działalność 101 575,40 

 
 

Wydatki bieżące 101 575,40 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 375,40 
a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..................... 10 375,40 
- składki na PSST i Subregion Magurski- 1112,40, wpłaty na rzecz ZGDW-
9 263,00 
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2.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych- diety sołtysów 91 200,00 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
11 834,50 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 834,50 
 Wydatki bieżące 11 834,50 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 834,50 
a)Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań ……..................11 834,50 
-zakup drukarki, urn, pokrowcy, plomb – 11 205,33 
-opieka autorska RADIX –WYB+ 629,17 

 

752 Obrona narodowa 1 000,05 
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,05 
 Wydatki bieżące 1 000,05 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 741,45 
a)Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań ……...............741,45  
2.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 258,60 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 261,54 

75405 Komendy powiatowe Policji 298,76 
 
 

Wydatki bieżące 298,76 
1.Dotacje na zadania bieżące 
Wpłata na Fundusz celowy Policji w Jaśle  298,76 

 

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 296 427,61 
 Wydatki bieżące 

 
193 236,90 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 189 837,45 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …...................... 49 395,11  
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań...................140 442,34 
 

 

-wydatki; wynagrodzenia kierowców + pochodne ;  49 395,11 
-zakup materiałów i wyposażenia: 67.438,17 w tym; paliwo, oleje, płyny 
14.821,39 
 wyposażenie (np.: agregat OSP Łysa Góra 3.025,01, piła do cięcia drewna: 
1.948,00)  20.230,18,umundurowanie 20.160,32, części zamienne do 
sprzętu/samochodów (np. akumulatory): 5.099,57, materiały do drobnych 
remontów remiz: 5.253,81 prenumerata czasopisma  Strażak: 1.872,90, 
-naprawy, badania techniczne samochodów, sprzętu, usługi serwisowe, przeglądy, 
legalizacja gaśnic, plus drobne usługi  remontowe 2 000,00 (np.: przegląd 
okresowy aparatów OSP Skalnik: 2.687,55 )      27.971,79  
-szkolenia strażaków                             3 075,00 
-ubezpieczenia budynków, pojazdów i strażaków 10 119,50 
-energia, gaz                20 067,88 
-badania okresowe kierowców  8 578,00 
-zezwolenia i różne opłaty (np. opłata za dowód rejestrowy, zezwolenie na 
kierowanie pojazdem)    654,00 
-usługi telekomunikacyjne ( Skalnik, Łysa Góra )  538,00 

 
 
 

2. Dotacja dla jednostki w Nowym Żmigrodzie na remont świetlicy 2 000,00 
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
- na wypłatę świadczeń za udział  w akcjach ratowniczych 3 399,45 
 

3 399,45 

Wydatki majątkowe, w tym na: 103 190,71 
- Inwestycje i nakłady inwestycyjne............................................103 190,71 
Wykonanie bramy w OSP Makowiska – 9.000,- rozbudowa OSP Desznica 
37 990,71 rozbudowa OSP Siedliska Żmigrodzkie – 56 200,-w tym FS 28 705,83 
 

 
 
 
 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 535,17 

 Wydatki bieżące 3 535,17 



 

12 
 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 535,17 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................3 535,17 
zakupy  2 305,17, usługi Alert-SMS 1 230,00 

 

757 Obsługa długu publicznego 218 601,61 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 218 601,61 

 Wydatki bieżące 218 601,61 

-Wydatki na obsługę długu jednostki …..................................218 601,61 
Wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych 

 

801 Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2 11 560 765,83 
 Wydatki bieżące w tym; 11 419 410,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 

11 174 625,82 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …...................9 085 602,18 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …............2 089 023,64 
 

 

2.Dotacje na zadania bieżące 
-dotacje dla Niepublicznej SP w Skalniku    79 969,00  
-dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowiec, Chorkówka, Dębowiec na dzieci  
uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy                          
Nowy Żmigród    26 322,53  

106 291,53 

3.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych  138 492,65 

Wydatki majątkowe, w tym na: 
 

141 355,83 

- Inwestycje to modernizacja przedszkola gminnego w Nowym Żmigrodzie, 
dostawa wyposażenia gastronomicznego  
 

141 355,83 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza- opis stanowi załącznik nr 2 456 485,76 
 Wydatki bieżące w tym; 456 485,76 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 135 769,31 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….......................129 914,49 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …................    5 854,82 

 

3.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 320 716,45 
851 Ochrona zdrowia 120 277,39 
85153 

 
85153 

Zwalczanie narkomanii 4 774,87 
Wydatki bieżące w tym; 4 774,87 

 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …......................4 774,87 
   usługi  i zakupy dla uczestników warsztatów i konkursów pn.”Droga Donikąd”, 
  “Stop Uzależnieniom”   

 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 502,52 

 Wydatki bieżące w tym; 115 502,52 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:      115 502,52 
a)  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane........................48 152,36 
b)  Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań……….....67 350,16 
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Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  115 502,52 tym ; 
Wakacyjne Świetlice Środowiskowe które funkcjonowały w dziesięciu 
miejscowościach ; Nowy Żmigród, Makowiska Nienaszów, Kąty, Łężyny, 
Grabanina, Nienaszów – Śośniny, Stary Żmigród, Łysa Góra, Desznica. Świetlice 
zostały zorganizowane w celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego  rozwoju 
oraz kształtowanie u nich nawyku zdrowego i aktywnego spędzania czasu 
wolnego w okresie wakacji poprzez: gry i zabawy sportowe, udział w konkursach 
zespołowych oraz indywidualnych, udział w wycieczkach autokarowych, pieszych 
oraz rowerowych. W ramach zajęć w świetlicach prowadzone były zajęcia 
plastyczno-techniczne, ruchowe, kulinarne, taneczne. Dzieci poprzez realizację 
zajęć rekreacyjno-sportowych, a także aktywny udział w licznych pieszych i 
autokarowych wycieczkach, wykształciły w sobie pożądane cechy osobowości i 
umiejętności znalezienia się w grupie rówieśniczej, poznały formy zdrowego stylu 
życia i aktywnej organizacji czasu wolnego                                              36 178,20 
Zakup   wyposażenia  do świetlic mieszczących się w  domach ludowych na 
terenie gminy, w których prowadzona jest działalność kulturalna, sportowa i 
rozrywkowa dla młodzieży celem zorganizowania wolnego czasu            2 858,40 
Zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych, literackich, 
plastycznych - profilaktyka przez sztukę, organizowanych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach z terenu gminy                                               3 053,86                                                                                              
Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlic szkolnych w celu 
organizowania różnych form działalności edukacyjnej dla dzieci przebywających  
w świetlicach szkolnych                                                                              5 153,41 
Współfinansowanie profilaktycznych wycieczek szkolnych                      7 452,58   
Dofinansowanie działalności rekreacyjno-sportowej prowadzonej w szkołach  
i gimnazjach na terenie Gminy                                                                     7 113,06 
Komisariat Policji Nowy Żmigród                                                               3 000,00 
Badania osób skierowanych na leczenie przez lekarzy biegłych w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                                           3 680,00 
Koszty postępowania sądowego – opłacono 17 wniosków GKRPA skierowane do 
Sądu o  wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe                                640,00      
Wynagrodzenie Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych                                                                                            30 600,00   
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar 
przemocy                                                                                                      5 760,00 
Prenumerata czasopisma „Świat Problemów”                  252,00 
Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży przez Gminny 
Ośrodek Kulturalny                    4 434,22 
Dofinansowanie zajęć integrujących podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowym Żmigrodzie                1 000,00 
Zakup opasek odblaskowych                  1 196,79 
Udział w kampaniach „Stop pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc 2016”, 
„Bezpieczne wakacje 2016”.                             3 130,00 

 

852 Pomoc społeczna 12 071 433,92 
85202 

 
Domy pomocy społecznej 356 873,37 

 Wydatki bieżące w tym: 356 873,37 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 356 873,37 
Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................................356 873,37 
Opłata pobytu 13 osób w DPS: 9 osób Folusz, 1 osoba w Dębicy, Krośnie, 
Kołaczycach, jedno dziecko w Starej Wsi – wzrost o 18% wydatków 
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85204 Rodziny zastępcze 21 227,07 
 Wydatki bieżące 21 227,07 

1.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 
Współfinansowanie pobytu 3-je dzieci w rodzinach zastępczych i placówce 
opiekuńczo- wychowawczej. 

21 227,07 

85211 Świadczenie wychowawcze 5 051 316,21 
 

 
Wydatki bieżące w tym; 5 051 316,21 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100 664,97 
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..........................................75 816,30 
b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań...................................24 848,67 
Zakup materiałów biurowych, krzeseł, usługi zdrowotne, usługi bankowe, 
Odpis na ZFSS i szkolenia pracowników .            
 

 
 
 
 

2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 
Wypłacono  10 011 świadczeń 500+  

4 950 651,24 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4 894 634,07 

 Wydatki bieżące w tym: 4 894 634,07 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 447 850,86 
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane......................................405 890,73 
b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań................................ 41 960,13 

 

2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 4 446 783,21 
Zwrot dotacji i odsetek  od nienależnie pobranych świadczeń                    9 944,93 
Świadczenia rodzinne                           liczba świadczeń                             kwota 
- zasiłki rodzinne                              11 573                              1 317 684,00 
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka           45                                   44 313,00 
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
   wychowawczego                                   227                                         88 605,00 
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 337                       62 914,00 
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego   
                                                                      820                                   80 250,00 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 690                                   68 557,00 
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 
 z tego:                                                           1894                                   124 926,00 
* pokrycie wydatków na zamieszkanie            80                                        8 496,00 
* pokrycie wydatków na dojazd                   1814                                    116 430,00 
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
                                                                     1618                                     146 895,00 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 62                       62.000,00 
- świadczenia pielęgnacyjne                          652                                 844 003,00 
- zasiłek dla opiekuna                                     302                                    156 607,00 
- zasiłki pielęgnacyjne                        3418                                    552 954,00 
- specjalny zasiłek opiekuńczy              802                                 410 103,00 
- świadczenie rodzicielskie                             321                                    300 846,00 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego    524                                 215 626,00 
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne                            1420                                 291 822,00 
Wynagrodzenie osobowe 2-ch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie  
roczne                                                                                                          
93 959,22 
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                17 001,51 
Obsługa informatyczna                                                                        3.108,00 
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Zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, 
papieru, tonerów                                                                                  15 993,69 
Zakup usług zdrowotnych                                                                           443,00 
Opłaty pocztowe, bankowe i usługi BHP                                                6 172,73 
Podróże służbowe i krajowe                                                                           696,32 
Odpisy ZFŚS                                                                                               3 187,13 
Szkolenia pracowników                                                                        5 021,18 
Zakup środków BHP (mydło, ręczniki, herbata)                                        500,00 
Pozosałe opłaty                                                                                       165,00 
Koszty komornicze                                                                                          336,15 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz  za 
osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 
 

53 861,66 

 Wydatki bieżące w tym; 53 861,66 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 53 861,66 
Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................................53 861,66 
 z czego na: 
-pomoc spoleczną          10 710,24 
-świadczenia rodzienne 43 151,42 
Składki zdrowotne za 21 osób pobierające zasiłek stały, oraz za osoby pobierające 
niektóre świadczenia pielęgnacyjne - 1024 świadczeń   

 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 412 972,66 
 Wydatki bieżące w tym; 412 972,66 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 412 972,66 
W 2016 roku pomocą z zakresu zadań własnych przy dotacji 349 972,66 zostało 
objętych 374 rodziny. Ilość przyznawanych zasiłków to: 

130 rodziny otrzymało zasiłki celowe i w naturze w tym:     63 000,00 
- 40 rodzin na opał                                                        16 882,25 
- 11 rodzin na żywność                        2 000,00 
- 47 rodzin zasiłki celowe specjalne                               22 996,06 
-   1  rodzina zasiłki na odzież                           300,00 
- 31  rodzin na leki i leczenie                           9.481,69   
-   1 zdarzenie losowe              2.000,00 
- 29 rodzin inne potrzeby –utrzymanie mieszkania,zakup przedmiotów 
    użytku domowego                                                                     8 900,00   
-   1 osoba zapewnienie schronienia                                                440,00 
Zasiłki okresowe dla 127 rodzin –zadanie  zlecone i dofinansowanie zadania 
własnego przyznane z powodu:                              349 972,66 
-bezrobocia                                            288 934,43 
-długotrwałej choroby                                 43 577,18 
-niepełnosprawności                                             13 549,85 
-inne przyczyny np. wielodzietność                                             3 911,20 

 

85215 Dodatki mieszkaniowe 21 753,35 
 
 

 
 
 
 
 

Wydatki bieżące w tym; 21 753,35 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 21 753,35 
a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań – zakup papieru  3,36 
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Dotyczy wypłaty dodatku dla 43 wspólnot mieszkaniowych, 375 osób fizycznych  
przy udziale dotacji dodatku energetycznego w kwocie 171,33 
i 10 innym podmiotom. 

21 749,99 
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85216 Zasiłki stałe 149 164,27 
 Wydatki bieżące w tym; 149 164,27 

1.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 
Wypłata przez 12 m-cy świadczeń  dla 27 osób niepełonosprawnych nie 
posiadających dochodu przy dotacji 149 164,27 

149 164,27 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 541 175,83 
 Wydatki bieżące w tym; 541 175,83 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 530 440,50 
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.......................................482 312,92 
b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..................................48 127,58 

 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 735,33 
Wydatki bieżące  przy dotacji 100 000,- obejmują: 
zakup środków bhp: ręczniki, mydło, herbata                                         5 335,33 
wynagrodzenie osobowe 7 prac., dodatkowe wynagrodzenie roczne 398 860,87 
składki na ZUS i FP                                                                               79 360,05 
zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tonerów                      12 475,55 
zakup usług zdrowotnych                                                                         1 093,00 
opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP,usł.informatyczne                   13 043,23 
delegacje służbowe, ryczałty rozjazdowe                                                4 787,47 
odpis na ZFŚS                                                                                          7 657,51 
szkolenia pracowników                                                                            2 705,43 
wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                    5 400,00 
ubezpieczenie mienia                                                                                   386,00 
usługi remontowe pomieszczeń                                                               10 071,39 

 

85295 Pozostała działalność 342 929,43 
 
 

Wydatki bieżące w tym; 342 929,43 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 342 929,43 
 a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................................1 429,43  
2.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych 341 500,00 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania  341 500,- przy dotacji 261 500,- 
Program rządowy dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny – 192,96 
  wydano 64 karty  dla 12 rodzin  
Program pomoc państwa w zakresie dożywiania;    341 500,- 
               ● zakup posiłku                                             127 095,63 
             ● świadczenie pieniężne- zasilek celowy      214 404,37   
Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 789 osoby w tym: 

• z posiłku skorzystało 362 uczniów formie pełnego obiadu 
• z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 539 osób 

Ogółem zakupiono  47 410 posiłków. 
Zwrot dotacji + odsetki   1 236,47  

 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225 526,00 
 Wydatki bieżące w tym: 225 526,00 

1.Dotacja na zadania bieżące   
Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze  obejmujące 
pomoc, opiekę  higieniczną zalecaną przez lekarza dla 35 osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 16 109 godzin- wzrost o 3 305 godzin 
w stosunku do ubiegłego roku o kwotę  (47 042,80 tj. 26 %) 

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 018 971,22 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 
458 061,49 

 Wydatki bieżące w tym; 226 275,51 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 773,51 
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a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.................................6 773,51 
   na energię, różne opłaty, decyzje, opinie 

 

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych 
  do  sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK 

             
219 502,00     

Wydatki majątkowe w tym: 231 785,98 
Dokumentcja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacji w m. 
Nienaszów, Nowy Żmigród ul. Dukielska, Stary Żmigród, Grabanina, Mytarz, 
Mytarka, Gorzyce, Łężyny, Sadki, Toki- 167 579,98 

 
 

90002 Gospodarka odpadami 433 115,87 
 Wydatki bieżące w tym; 433 115,87 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 432 693,65 
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane................................ 111 379,10 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................... 321 314,55 
zakup koszy , materiałów biurowych 2 032,22 odbiór odpadów komunalnych 
315 656,03 , delegacje-szkolenia FSS 3 626,30 

 

2.Świadczenia na rzecz osob fizycznych 422,22 
90003 Oczyszczanie miast i gmin 38 662,60 
 Wydatki bieżące w tym; 38 662,60 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 38 662,60 
a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.........................38 662,60 
-zakup koszy, worków oraz inne usługi – 20 962,92 
-odbiór azbestu 33,66 Mg do utylizacji  przy środkach WFOS i GW 17 699,68  
oraz środkach własnych gminy  15 111,50  

 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 722,25 
 Wydatki bieżące w tym: 11 722,25 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 722,25 
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.........................11 722,25   
  usługi koszenia trawy z mienia, utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, 
  art. gospodarczych, wycinka drzew 
 

 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 585 324,16 

 Wydatki bieżące w tym: 39 685,39 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 39 685,39 
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań...........................39 685,39 
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE 
3 608,51 na "Systemy energii odnawialnej" wydatki na materiały szkoleniowe i 
informacyjno- promocyjne, wpłata składki do ZGDW Jasło 30 590,88, różne 
opłaty – polisa instalacji solarnych  5 486,00 
 i składki -5 486,00 

 

Wydatki majątkowe w tym: 545 638,77 
Na  inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE na 
"Systemy energii odnawialnej" 545 638,77 na montaż 67 instalacji  
 

 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 447 677,41 
 Wydatki bieżące 

 
372 305,72 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 372 305,72 
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................372 305,72 
Opłaty za oświetlenia uliczne-243 479,66 , jego konserwacja – 127 201,86 
-rózne opłaty i składki  1624,20 
 

 

Wydatki majątkowe w tym; 75 371,69 
 Budowa oświetleń w m. Nowy Żmigród oraz w ramach FS 50 281,22 w m. 
Mytarz, Nienaszów, Mytarka, Łysa Gora, Łężyny, Gorzyce, Toki   
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90019 Wpływy  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie z środowiska 

3 300,00 

 Wydatki bieżące w tym; 3 300,00 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 300,00 
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..........................3 300,00 
Wydatki to dofinansowanie wywozu azbestu 

 

90095 Pozostała działalność 41 107,44 

 Wydatki bieżące w tym; 41 107,44 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 41 107,44 
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................41 107,44 
Zakup materiałów do remontów  przystanków oraz usługi utrzymania czystości 
8 356,35 , usługi weterynaryjne nad zwierzętami i stan gotowości 32 751,09  

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 895 368,25 
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 675,00 
 Wydatki bieżące w tym; 9 675,00 

1.Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom  
  pozarządowym   

9 675,00 

W ramach otwartych konkursów ofert realizowano zadania pn; “Wielkanoc 
zbliża…” 1420,- “Gminny Dzień Matki” 2255,- “Polak, Węgier dwa 
bratanki”6000,-  łączne dotacje przekazane zostały rozliczone  

 

92109 
 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 597 272,45 

Wydatki  bieżące w tym; 533 479,97 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 197 479,97 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane………………… 11 267,00  
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................186 212,97  
-zakup energii elektrycznej w sołectwach 86 602,14, ubezpieczenie DL  - 268,80 
-zakupy i usługi bieżące  w sołectwach    99 342,03   
w tym: 
-zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów do b. konserwacji 
budynków, materiały do malowania pomieszczeń w DL, art. elektryczne, 
wyposażenia  kuchni i sal – 31 365,49   
-zakup usług remontowych w m. w 38 864,16- udział środków własnych do 
remontów w/w budynków, 
-zakup pozostałych usług  na kwotę 29 112,38 w tym: pomiary instalacji 
elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów budowlanych, 
legalizacja gaśnic, wywozy śmieci, odpadów komunalnych, stoły, wykonanie 
instalacji wodnych, naprawa pompy studni głębinowej, zakup instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego 
Realizacja zadań w zakresie FS – 82 406,45 wydatki bieżące -49 196,73  
a wydatki majątkowe – 33 209,72 w m. Kąty, Brzezowa 
Wydatki w domach kultury w poszczególnych sołectwach; 
Brzezowa –             25 111,04 
Desznica -                                        4 998,81 
Grabanina  - 
Gorzyce  
Jaworze           

1 801,31 
4 110,89 
4 208,16 

Łężyny –               9 290,06 
Łysa Góra –            12 379,56 
Mytarka – 15 004,55 
Mytarz –                     2 408,10 
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Nienaszów -                           36 550,04 
Sośniny –               2 356,65 
Makowiska - 11 305,92 
Siedliska –             1 323,60 
Skalnik – 
Toki –                                                                             
Sadki-                                                             
StaryŻmigród– 
Kąty- 

                          6 269,39 
                        30 731,11 
                          4 958,23 
                        31 826,73  

                          45 371,30 
   

Ogółem:  250 005,45 

 

2.Dotacje na zadania bieżące 
   Podmiotowa dla instytucji kultury GOK ………………….296 000,00 
   Dotacja celowa dla GOK “Dni ziemi Żmigrodzkiej 2016” .. 40 000,00 
   dla jednostki instytucji kultury w Nowym Żmigrodzie -GOK 

336 000,00 

Wydatki majątkowe w tym: 63 792,48 
-Na inwestycyjne – wykonanie komory chłodniczej w DL w Brzezowej – 
9 495,60, rozbudowa DL w Kątach – 41 937,88  

 

-Zakupy inwestycje to; zakup szafy w DL Łysa Góra – 3 995,00, zakup 
klimatyzatorów w DL w Mytarce 8 364,00  

 

92116 
 

Biblioteki 189 271,00 
 

 
Wydatki bieżące 189 271,00 
1. Dotacje na zadania bieżące 
Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie 

189 271,00 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych - budynek Starej Gminy- 15 000,00  

 

92195 Pozostała działalność 84 149,80 

 Wydatki bieżące 22 699,64 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 22 699,64 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .................................22 699,64 
materiały do konserwacji placu zabaw, uporządkowanie terenu w tym FS 8 230,14 

 
 

Wydatki majątkowe w tym: 61 450,16 
Nakłady inwestycyjne: wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Sadki – 8.500,- i 
Grabaninie- 12 500,-utwardzenie placu w m. Makowiska- 26 850,16, 
zagospodarowanie terenu w m. Sadki – 5 400,00, pozostałe inwestycje 8 200,- w 
tym z FS w kwocie 48 918,97 

 

926 Kultura fizyczna 1 819 470,78 
92601 Obiekty sportowe 1 678 655,62 

 Wydatki bieżące 28 147,25 
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 28 147,25 
a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................28 147,25 
zakup mteriałów i wyposażenia- 500,- zakup energii elektrycznej 5 588,34, usługi 
remontowe 19 000,- pozostałe usługi: 3 058,91 

 

Wydatki majątkowe, w tym na: 1 650 508,37 
-Inwestycje – realizacja zadania “Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie”  

92605 
 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 125 050,00 
 Wydatki bieżące w tym: 125 050,00 
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1. Dotacje na zadania bieżące 
Przekazana dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie 
do realizacji stowarzyszeniom  dla 4 -ch klubów sportowych, dla Nienaszowa, 
Nowego Żmigrodu, po 34 300,- Makowisk 18 100,- i Łężyn- 38 350,- 

 

92695 Pozostała działalność 15 765,16 

 
Wydatki majątkowe:  15 765,16 
Wyposażenie placu zabaw: FS  15 765,16 15 765,16 

 Ogółem: wydatki wykonane 34 377 636,56 
 
 
 
Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 ogółem:  8 076 975,56 
w tym :  kredyty              5 489 464,85 
Bank Śląski  ING              896 877,49 
Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród        880 000,00 
Bank Spóldzielczy Biecz O/Dębowiec    400 000,00 
Bank Godpodarstwa Krajowego           1 884 147,36 
    pożyczka  w WFOŚi GW       2 587 510,71 
 
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  BUDŻETU w 2016 r 
 
Lp TREŚĆ Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

 

Przychody ogółem: 1 736 253,40 

1. Wole środki 950 307 813,40 

2. Kredyty i pożyczki 952 1 428 440,00 

Rozchody ogółem: 2 775 583,58 

1 Spłaty kredytów i pożyczek 992 1 101 328,64 

2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE 

962 1 674 254,94 

 
 
 
Plan i wykonanie dochodów i wydatków w/g źródeł stanowi załącznik nr 1 (ten dokument). 
Sprawozdanie opisowe wydatków Oświaty i  Edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi  
załącznik nr 2. 
Realizacja wydatków zadań z zakresu administracji rządowej stanowi sprawozdanie  Rb 28 
Realizacja wydatków zadań z zakresu funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 4. 



  
                                                                                                                            Załącznik  Nr 2 
 

                           Realizacja wydatków budżetowych 
 
                      w dziale 801  - Oświata i wychowanie 
                      w dziale 854  - Edukacyjna opieka wychowawcza 
                                 na dzień  31  grudnia  2016 r. 
  
Zadania oświatowe w 2016 roku były finansowane z następujących  środków: 
 
-  część oświatowa subwencji ogólnej dla  j.s.t.                           7.564.776,00  
 
-  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
    zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
    zadań zleconych gminie ustawami                                                                          595.820,21 
    z tego:                                                                                                                                         
      *  pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów 
          o charakterze socjalnym                                                                                    249.463,54  
      *  dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania                                                        

      przedszkolnego                                                                                                 282.220,00   
 *  dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, 

           materiały edukacyjne lub materiały                                                                   64.136,67 
 

-   dochody własne                                 415.837,84 
  
-    dofinansowanie Gminy ogółem                                           3.161.481,25 
 
      w tym:   
*    Dowożenie uczniów do szkół                                                                               193.341,54 
*    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                             350.929,62 
*     Przedszkole Gminne                                                                                            502.871,44 
*    Bieżące utrzymanie  szkół /energia, gaz , stołówka, remonty ,administracja/  2.114.338,65                                                           
 
 Plan wydatków budżetowych  na finansowanie  zadań oświatowych w dziale 801 i dziale 854 
wynosił  12.085.716,10 zł, a wykonanie  11.737.915,30 zł,  co stanowi  97,1 %.             
 
Rozdział  80101  -   Szkoły podstawowe                                                            5.562.345,19 
 
Wydatki bieżące w tym:       5.562.345,19 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:       5.310.499,40 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       4.744.704,12 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          565.795,28 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych          251.845,79 
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W poszczególnych szkołach podstawowych wydatkowano kwoty:                                                
  1 .Desznica   23 uczniów                              493.207,00 zł                                           
  2 .Kąty   82 uczniów                                  788.208,96 zł                                                 
  3. Łysa Góra   38 uczniów                              571.416,12 zł                                                
  4 .Łężyny   81 uczniów                              715.446,52 zł                                               
  5 .Makowiska  31 uczniów                                  525.732,48 zł                                                
  6 .Nienaszów           103 uczniów                                   891.139,46 zł                                                                                                                           
  7 .Nowy Żmigród           179 uczniów                                1.394.157,82 zł                                        
  8. Stary Żmigród    7 uczniów                                   182.739,83 zł 
       Razem                           544 uczniów                                5.562.342,19 zł 
       Skalnik  NSP                    4 uczniów                                           294,00zł   (podręczniki) 
 
Realizacja   poszczególnych wydatków budżetowych poniżej: 
 

  §                   W y s z c z e g ó l n i e n i e      plan wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń       259.800,-    251.845,79 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.775.883,- 3.709.370,65 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       293.000,-    292.503,32 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       704.950,-    650.521,61 

4120 Składki na Fundusz Pracy         90.100,-      82.254,44 

4140 Wpłaty na P F R O N          300.-        0 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe         10.900,-      10.054,10 

4210 Zakup materiałów i wyposazenia       74.599,-     72.637,38 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek          53.662,57       51.024,58 

4260 Zakup energii       173.030,,-      158.938,02 

4280 Zakup usług zdrowotnych           2.440.-         2.057,00 

4300 Zakup usług pozostałych         55.227,-       53.735,77 

4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet         13.000.-         10.993,44 

4410 Podróże służbowe krajowe                1.700.-         924,75 

4430 Różne opłaty i składki          8.875.-          8.082,16 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         208.600.-     207.072,18 

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 400,00 330,00 

 R a z e m       5.726.466,57   5.562.345,19 

 
W ramach  posiadanych środków  wykonano w szkołach następujące  remonty:   
 
Łysa Góra -  wymiana posadzki w szatni szkolnej    oraz  drzwi wraz z ościeżnicami na kwotę  
10.554,71 zł 
Nowy Żmigród – częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku na kwotę  2.166,39 zł                        
W niektórych  szkołach wydatkowano  kwoty na zakup nowego sprzętu i wyposażenia: 
Kąty – Krzesła, stoliki na 4.018,11 zł.  tablica pamiątkowa na kwotę 1.000,- zł 
Łężyny  - tablica multimedialna, projektor, laptop                               7.450,- zł 
Makowska -  laptop                                                                               1.649,- zł 
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Nienaszów – laptop  1.799 zł,  regały 8 sztuk na kwotę                   2.312,40 zł 
Stary Żmigród -  kosa spalinowa na kwotę                                          499,00 zł 
Nowy Żmigród – tablica multimedialna, projektor, laptop na          7.450,00 zł  
 
                                                                                                                                                                                                        
Rozdział  80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            501.629,62 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:          501.629,62 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:          477.451,85 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          455.226,71 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            22.225,14 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            24.177,77 
 
Plan wydatków budżetowych na finansowanie 7 oddziałów przedszkolnych wynosił  
526.710,00 zł, a wykonanie  501.629,62 zł, co stanowi 95,2 %. 
                                                                             
Obejmują one głównie  kwoty na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
oraz inne odpisy dla 7  etatów nauczycieli. Liczba dzieci  w tych oddziałach wynosi  97. 
 
Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych: 

paragraf   W y s z c z e g ó l n i e n i e         plan wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń       24.800,-    24.177,77 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     369.300,-   354.126,44 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       29.950,-     29.305,86 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       69.700,-     64.916,16 

4120 Składki na Fundusz Pracy        7.900.-       6.878,25 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia    2.100.-    919,90 

4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych       2.800.-      1.145,87 

4440 Odpisy na zakład Fundusz świadczeń socjalnych        20.160.-      20.159,37 

 Razem     526.710,-    501.629,62 

                                                          
                                                                       
Wydatki budżetowe w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: 
1.  Desznica                                  11 dzieci                                                    67.197,89 zł 
2.  Kąty                                         24  „                                                           65.125,78 zł 
3.  Łysa Góra                                15   „                                                          70.095,67 zł                                         
4.  Łężyny                                     20    „                                                         79.195,80 zł 
5.  Makowiska                                9  „                                                           58.386,18 zł 
6.  Nienaszów                               16   „                                                          80.862,98 zł 
7.  Stary Żmigród                           9    „                                                         80.765,32 zł 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Razem                                   110 dzieci                                                   501.629,62 zł 
     Skalnik                                      6 dzieci 
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Rozdział  80104  -  Przedszkola                                                                          634.391,44 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:         634.391,44 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:         609.566,82 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         540.276,99 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           69.289,83 

2, Świadczenia na rzecz osób fizycznych           24.824,62 
 
 
Plan wydatków budżetowych ogółem na finansowanie  przedszkola  gminnego wynosił 
651.060,00 zł, a wykonanie 634.391,44 zł, co stanowi  97,4  %. 
Obejmują one wydatki  na  funkcjonowanie  4 oddziały w tym 2 oddziały dzieci 5-6 letnie w 
liczbie 46  i 2 oddziały  dzieci 3-4 letnie w liczbie 50. 
Realizacja  poszczególnych wydatków budżetowych: 
                                                                           

    §                   W y s z c z e g ó l n i e n i e        plan  wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

       25.450,-     24.824,62 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     440.820,-   433.259,54 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        30.900,-     30.768,73 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne        77.200,-     70.832,70 

4120 Składki na Fundusz Pracy          6.000.-       5.416,02 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia         5.400,-      5.375,89 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek          2.550.-        2.503,92 

4260 Zakup energii        29.080.-     28.628,35 

4280 Zakup usług zdrowotnych         640.-        580.00 

4300 Zakup usług pozostałych         6.400.-        6.369,24 

4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet            1. 500.-         1.214,04 

4410 Podróże  służbowe krajowe             300.-       112,38 

4430 Różne opłaty i składki          1.200.-        892,06 

   4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        23.620.-    23.613,95 

 R a z e m      651.060,-   634.391,44 

                                                                         
Rozdział  80110  -   Gimnazja                                                                            2.857.735,65 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:         2.857.735,65 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:         2.712.473,52 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         2.437.678,37 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            274.795,15 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            145.262,13 
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Plan wydatków budżetowych ogółem na funkcjonowanie 4 gimnazjów wynosił 
2.937.499,06 zł, a wykonanie   2.857.735,65 zł, co stanowi 99 %. 
Kwoty wydatkowane w poszczególnych placówkach wynoszą: 
1.  Gimnazjum  Kąty                 69 uczniów                                   533.115,84 zł          
2.  Gimnazjum  Łężyny               74 uczniów                                   619.798,46 zł 
3.  Gimnazjum  Nowy Żmigród                    126 uczniów                               1.319.088,22 zł    
4.  Gimnazjum w Nienaszowie                       32 uczniów                                   385.733,13 zł 
     R a z e m                                                  301 uczniów                                2.857.735,65 zł 
                                                                                                                         
Realizacja wydatków  zgodnie z klasyfikacją: 
 

 § 
 

                  W y s z c z e g ó l n i e n i e         plan wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

        150.200.- 145.262,13 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników      1.921.620.- 1.887.172,80 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         156.900.- 156.611,73 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         370.700,.- 345.678,41 

4120 Składki na Fundusz Pracy           50.150.- 45.955,90 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe             2.300.- 2.219,53 

4210 Zakup materiałów i wyposazenia           23.700.- 21.878,50 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek             33.199,06 32.562,10 

4260 Zakup energii         103.200.- 98.738,82 

4280 Zakup usług zdrowotnych             2.050.- 1.245,- 

4300 Zakup usług pozostałych           10.900.- 10.213,17 

4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicz. i Internetu             3.450.- 2.702,82 

4410 Podróże  służbowe krajowe            1.100.- 814,70 

4430 Różne opłaty i składki            1.180.-  1.151, 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         106.850.- 105.489,04 

 R a z e m      2.937.499,06 2.857.735,65 

                                                                         
  W ciągu roku dokonano zakupu  wyposażenia i sprzętu: 
1. Gimnazjum Nowy Żmigród- szafy, witryny 1.439,10zł oraz 2 telewizory  na 2.398,- zł 
                        
 Rozdział  80113 -  Dowożenie uczniów do szkół                                                193.341,54 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:     193.341,54 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:     185.775,04 
 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       44.620,56 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     141.154,48 



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            7.566,50 
 
Plan wydatków budżetowych ogółem na finansowanie tego zadania wynosił  195.300,- zł, 
a jego wykonanie  193.341,54 zł, co stanowi  99 %. 
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów i szkół podstawowych środkami komunikacji 
PKS  i BUS wynosiła  122 uczniów.                                                                        
Realizacja  poszczególnych wydatków budżetowych: 
 

  §                   W y s z c z e g ó l n i e n i e          plan wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

          8.100,- 7.566,50 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników      37.460,-  36.749,54 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        1.540,-     1.538,88 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne        5.600,-     5.575,74 
 

4120 Składki na Fundusz Pracy            800,-       756,40 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia     37.200,-  37.109,62 

4280 Zakup usług zdrowotnych         200. 0 

4300 Zakup usług pozostałych       100.330,-   100.262,49 

4430 Różne opłaty i składki         1.870,-     1.868,- 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         2.200,-      1.914,37 

 R a z e m     195.300,-  193.341,54 

 
Zrealizowane wydatki budżetowe na zakupy materiałów i wyposażenia obejmują: 

1. zakup paliwa i olejów                                                                                       32.983,15 
2. zakup części zamiennych, środki czystości                                                        1.486,47             
3. zakup   2 opon                                                                                                     2.640,00                                                          

W ramach  wydatków z paragrafu 4300 /zakup usług pozostałych/ zrealizowano: 
 1.Zakup biletów miesięcznych dla uczniów  (PKS)                                                    51.047,40                                                                                                                             
2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wg zawartych umów                        29.676,70 
3. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nienaszowie (BUS  Miko)                              9.100,80 
4. Naprawa, przeglądy, badania techniczne                                                                  10.437,59 
 
Rozdział   80114  -  Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół                   517.853,05 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:          517.853,05 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:          517.413,20 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          489.478,47 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             27.934,73 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  439,85 
 
Plan wydatków budżetowych ogółem  wynosił 519.800,- zł, a jego wykonanie 
wyniosło 517.853,05 zł, co stanowi  99,6 %. 
Realizacja w poszczególnych paragrafach wydatków wynosiła: 
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  §                   W y s z c z e g ó l n i e n i e      plan wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

           800,-          439,85 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     396.300,-   395.587,24 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       25.900,-     25.702,13 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       66.900,-     66.810,07 

4120 Składki na Fundusz Pracy         1.400.-       1.379,03 

4210 Zakup materiałów i wyposazenia        6.450.- 6.400,84     

4280 Zakup usług zdrowotnych           1200.-        810,00 

4300 Zakup usług pozostałych        14.050.-     14.030,22 

4410 Podróże  służbowe krajowe            200.-          130,09 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         6.600.-       6.563.58 

 R a z e m     519.800.-  517.853,05 

 
Kwota wydatkowana na zakupy obejmuje zakup komputera z programem Windows na kwotę 
1.888,- zł oraz procesora do komputera na kwotę 787,- zł. Pozostałe 3.725,84 zł wydatkowano 
na tonery, papier ksero, druki, teczki, segregatory, itp. 
 
Wydatki  na zakup usług pozostałych obejmują zakup usług bhp według umowy na kwotę 
10.332,- zł, opieka autorska programu  RADIX-kadry  na  kwotę  1.184,49 zł., abonament 
INFOR lex – 1.420,53 zł, usługi pocztowe i inne  1093,20 zł. 
                                                                             
Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne   
 
Zaplanowane środki   w kwocie 500,- zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosków 
nauczycieli o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego (kontraktowy i mianowany). 
                                                        
 
Rozdział  80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              23.111,73zł 
 
Wydatki bieżące w tym:            23.111,73 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            23.111,73 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              3.200,00 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            19.911,73 
 
Planowana  kwota odpisu zgodnie z Kartą Nauczyciela wynosiła  25.936,- zł,  
 a wykonanie 23.111,73 zł, co stanowi  89,1 %. 
 

paragraf   W y s z c z e g ó l n i e n i e         plan     wykonanie 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe       4.000.- 3.200,- 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia       1.836,-   1.816,09 

4300 Zakup usług pozostałych       4.100,-     2.798,65 



4700 Szkolenie pracowników niebędacych członkami ksc    16,000.-    15.296,99 

 Razem     25.936.-  23.111,73 

 
W ramach  realizacji  zadań artykułu 70a  Karty Nauczyciela  wydatkowano środki na 
dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz szkolenie rad pedagogicznych i 
inne kursy dla dyrektorów i nauczycieli. 
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne                                            724.610,69 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:          724.610,69 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:          722.157,13 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          332.914,82 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          439,242,31 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych              2.453,56 

   Razem          724.610,69 
 
Plan wydatków budżetowych na realizację tego zadania wynosił 734.910-zł, a wykonanie 
724.610,69 zł, co stanowi 98,6 %.. Wydatki były realizowane w stołówce szkolnej Zespołu 
Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz stołówce Przedszkola Gminnego w Nowym  Żmigrodzie      
 
                                                                                                                                       

 §                   W y s z c z e g ó l n i e n i e         plan    wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

      2.600,- 2.453,56 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   270.710,- 265.205,57 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      21.100.- 21.044,20 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       45.300.- 42.756,37 

4120 Składki na Fundusz Pracy         4.400.- 3.908,68 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia      13.390.- 13.292,59 

4220 Zakup  artykułów spożywczych 351.600,- 351.255,14 

4260 Zakup energii         8.300.- 7.896,93 

4280 Zakup usług zdrowotnych           600.- 340,00 

4300 Zakup usług pozostałych         4.200.- 3.782,58 

4430 Różne opłaty i składki 1.160,- 1.156,- 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       11.550.- 11.519,07 

 R a z e m       734.910,- 724.610,69 

 
Wydatki zrealizowane:      
                                                                                                 
 -  Stołówka szkolna w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie  kwota  577.965,64zł, 
   w tym na zakup artykułów spożywczych  291.279,75zł (odpłatność uczniów). 
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- Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Gminnym  kwota 146.645,05 zł, w tym na zakup   
  artykułów spożywczych  59.975,39 zł (odpłatność rodziców). 
    
 
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 4.289,96 zł 
 
Wydatki bieżące w tym: 4.289,96 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.289,96 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.289,96 

 
Wydatkowane środki na to zadanie dotyczą: 
Szkoła Podstawowa w Desznicy                                2.346,64 zł  ( 1 wychowanek) 
Przedszkole Gminne    Nowy Żmigród                      1.943,32 zł   ( 1 wychowanek) 
 
 

paragraf   W y s z c z e g ó l n i e n i e   plan     wykonanie 

4010 Wynagrodzenia osobowe       7.200,- 3.812,31 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.250,- 417,95 

4120 Składka na Fundusz Pracy  250,- 59,70 

 Razem 8.700,- 4.289,96 

 
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w 
szkołach artystycznych                                                                                      173.415,86 zł 
 
Wydatki bieżące w tym: 173.415,86 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 173.415,86 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.126,67 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  10.289,19 
 
Kształceniem specjalnym zostały objęte dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie 
w liczbie 11 z orzeczeniami o niepełnosprawności. 
                                                                 
 

paragraf   W y s z c z e g ó l n i e n i e   plan     wykonanie 

4010 Wynagrodzenia osobowe       135.600,- 77.992,02 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900,- 1.805,55 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.900,- 13.343,02 

4120 Składka na Fundusz Pracy 3.550,- 1.818,08 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia       4.700,-   1.850,13 



4240 Zakup pomocy dydaktycznych      1.787,47 7.364,01 

4260 Zakup energii 7.800,- 4.944,01 

4300 Zakup usług pozostałych       7.300.-     845,77 

4440 Odpis na zakładoy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.880,- 2.160,- 

 Razem    191.417,47  108.157,25 

 
Plan wydatków  budżetowych ogółem wynosił 191.417,47 zł a jego wykonanie  173.415,86zł, 
co stanowi 90,6 %. 
 
Na to zadanie zostały wydatkowane środki w następujących szkołach: 
SP Desznica       9.185,15 zł 
SP Kąty                                                 2.459,90 zł 
SP Łysa Góra       8.959,55 zł 
ZS Łężyny     57.074,51 zł 
ZS Nienaszów     28.904,22 zł 
ZS Nowy Żmigród    39.057,21 zł 
Gimnazjum Kąty    27.775,32 zł 
 
Rozdział  80195  - Pozostała działalność                                                             88.704,81 zł 
 
Wydatki bieżące w tym:          88.704,81 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:          88.704,81 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  - 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          88.704,81 
 
Realizacja wydatków  w tym rozdziale budżetowym obejmuje: 
§   4440  -  odpis ZFSS  dla 69 nauczycieli emerytów  i 30emerytów  nie będących 
nauczycielami.  
                                 
                  plan  89.363.- zł                           wykonanie                88.704,81 zł 
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Z E S T A W I E N I E     działu   801 
 

Lp Rozdział Plan Wykonanie 

1 80101 5.726.466,57 5.562.345,19 

2 80103 526.710,00 501.629,62 

3 80104 651.060,00 634.391,44 

4 80110 2.937.499,06 2.857.735,65 

5 80113 195.300,00 193.341,54 

6 80114 519.800,00 517.853,05 

7 80145 500.00 0 

8 80146 25.936,00 23.111,73 

9 80148 734.910,00 724.610,69 

10 80149 8.700,00 4.289,96 

11 80150 191.417,47 173.415,86 

12 80195 89.363,00 88.704,81 

 R a z e m 11.607.662,10 11.281.429,54 
                                                            
 
                                      
 
                                  DZIAŁ  854  -   Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Rozdział  85401   -   Świetlice szkolne                                                                  144.656,34 
 
Wydatki bieżące w tym:           144.656,34 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           135.769,31 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           129.914,49 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.854,82 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych               8.887,03 
 
Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił  148.172,- zł, a jego wykonanie  144.656,34 zł, 
co stanowi  97,6 %. 
Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla  2 etatów nauczycieli. 
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Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach: 
 

 §                   W y s z c z e g ó l n i e n i e         plan    wykonanie 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

      9.100,- 8.887,03 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   102.112,- 100.531,48 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    8.100,- 8.089,18 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  20.400,- 20.337,03 

4120 Składki na Fundusz Pracy    1.600,- 956,80 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia    300,- 0 

4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 700,- 0 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,- 95,- 

4440 Odpis na ZFśS        5.760,- 5.759,82 

 Razem 148.172,- 144.656,34 

 
85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                              311.829,42 
 
Wydatki bieżące w tym:           311.829,42 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           311.829,42 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   - 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           311.829,42 
 
Środki finansowe  w tym rozdziale budżetowym pochodziły z dotacji celowych i środków 
gminy i były realizowane realizowane : 
§  3240  - stypendia dla uczniów       plan   328.939,-zł wykonanie 311.829,42 zł 
 
Pomocą objęto 352 uczniów, w tym 172 szkół podstawowych , 84 gimnazjów, 93 szkół 
ponadgimnazjalnych i 3 słuchaczy kolegiów. 
Wydatkowane  środki pochodziły w 80 % z dotacji (kwota 249.463,54) oraz 20 % własne 
środki  gminy ( 62.365,88 zł) 
                                                  
85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                          
Plan wydatków na finansowanie tego zadania wynosił  943 zł. Środków nie wykorzystano. 
 
                                                   Z E S T A W I E N I E    działu  854 
 

Lp Rozdział Plan Wykonanie 

1 85401 148.172,00 144.656,34 

2 85415 328.939,00 311.829,42 

3 85446        943,00 0 

 R a z e m 478.054,00 456.485,76 
 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/2017 Wójta Gminy  

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Sołectwa 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie 

1 2  3 4 5 6 

921 

921 

92109 

92109 

6050 

4210 

Brzezowa Wykonanie komory chłodniczej w DL w Brzezowej 

Zakup wyposażenia zaplecza kuchni 

4 845,72 

11 700,00 

4 845,72 

11 695,63 

754 75412 6050 Desznica Rozbudowa budynku Remizy OSP 15 121,82 15 121,82 

600 

900 

60016 

90015 

4270 

6050 

Gorzyce Remont dróg nr 456 oraz nr 399 

Budowa oświetlenia drogowego w Gorzycach 

15 000,00 

6 216,11 

15 000,00 

6 216,11 

921 92195 6050 Grabanina Zagospodarowanie terenu przy DL 10 166,65 10 166,65 

921 92195 4300 Jaworze Uporządkowanie terenu wokół DL  8 230,14 8 230,14 

921 

600 

92109 

60016 

6050 

4270 

Kąty Rozbudowa Gimnazjum dla potrzeb DL 

Remont drogi nr 1547 

20 000,00 

8 478,00 

20 000,00 

8 462,47 

010 

600 

900 

01010 

60095 

90015 

6050 

6050 

6050 

Łężyny Budowa przyłącza wodociągowego z istniejącej studni głębinowej do budynku DL 

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w centrum wsi. 

Kontynuowanie budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie 
Łężyny 

9 000,00 

8 478,00 

11 000,00 

6 949,50 

5 500,00 

11 000,00 

900 

921 

90015 

92195 

6050 

6050 

Łysa Góra Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 113535 
 
Projekt i wykonanie obejścia przed DL i parkingu 

19 599,11 

6 800,00 

19 599,11 

6 800,00 

921 92195 6050 Makowiska Zagospodarowanie terenu wokół DL 19 422,00 19 422,00 



921 

900 

92109 

90015 

6050 

6050 

Mytarka Instalacja klimatyzacji w sali DL 

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 308 

10 000,00 

4 808,56 

8 364,00 

2 979,00 

926 

900 

92695 

90015 

6050 

6050 

Mytarz Plac zabaw- wykonanie ogrodzenia  

Projekt oświetlenia ulicznego 

15 969,62 

2 000,00 

15 765,16 

2 000,00 

921 

900 

92109 

90015 

4270 

6050 

Nienaszów 

 

Prace remontowe w pomieszczeniach budynku DL 

Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku DL 

19 991,00 

8 487,00 

19 502,00 

8 487,00 

600 60016 4270 Nienaszów-
Sośniny 

Remont drogi gminnej nr 1804 11 989,24 11 989,24 

600 60016 6050 Nowy Żmigród Przebudowa ulic- Kościelnej, Placu Zamkowego z odcinkami dróg wewnętrznych w 
Nowym Żmigrodzie 

28 478,00 0,00 

921 92195 6050 Sadki Zagospodarowanie terenu wokół DL  12 530,32 12 530,32 

754 75412 6050 Siedliska Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku Remizy OSP  13 584,01 13 584,01 

010 

600 

01010 

60016 

6050 

6050 

Skalnik Budowa  przyłączy wodociągowych do DL 

Położenie naw. asfaltowej na dr gm. Nr 495 

6 554,28 

7 997,98 

6 554,28 

7 997,98 

010 

600 

01010 

60016 

6050 

6050 

Stary Żmigród 

 

Przyłącz wody do budynku DL i SP  

Modernizacja drogi gminnej nr 325 

10 000,00 

8 681,57 

9 400,00 

8 681,57 

921 

921 

92109 

92109 

4170 

4270 

Toki Remont DL 

Remont DL 

11 267,00 

6 732,10 

11 267,00 

6 732,10 

    Ogółem; 353 128,23 314 842,81 
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