
Uchwała Nr XXV/158/2005

  Rady Gminy w  Sanoku

  z dnia  30 marca 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  4 i 10 oraz  art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591),  art. 109, art. 124 i art. 128  ust. 2 pkt 
1  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.  Nr  155  poz.  1014  z 
późniejszymi  zmianami  )  oraz   art.  406  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony 
środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

Rada Gminy Sanok

uchwala co następuje:
§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005  w  wysokości        23.511.235,-  zł   z tego:

1. Podatki i opłaty 3 722 724,- zł
a) podatek rolny 760 550,- zł
b) podatek od nieruchomości 2 438 514,- zł
c) wpływy z karty podatkowej 3 000,- zł
d) podatek leśny 145 746,-zł
e) podatek od spadków i darowizn 20 000,- zł
f) podatek od posiadania psów 2 123,- zł
g) podatek od środków transportowych 94 791,- zł
h) opłata skarbowa 20 000,- zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,- zł
j) opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 150 000,- zł
h) wpływy z opłaty stałej 8 000,- zł

2. Udziały w podatkach Skarbu Państwa 1 928 005,- zł
a) podatek dochodowy od osób fizycznych 1 828 005,- zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,- zł

3. Dotacje celowe 4  094 184,- zł
a) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 3 684 384,- zł
b) na dofinansowanie zadań bieżących gmin 407.800,- zł
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 2 000,- zł

4. Subwencje z budżetu państwa 12 620 484,- zł
a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 744 996,- zł
b) część oświatowa subwencji  ogólnej 6 875 488,- zł

5. Dochody z majątku gminy 849 338,- zł
a) wpływy z dzierżawy gruntów 3 000,- zł
b) wpływy ze sprzedaży  mienia komunalnego 287 340,- zł



c) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 345 000,- zł
d) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 133 198,- zł
e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 9 000,- zł
f) opłata eksploatacyjna 40 000,- zł
g) czynsz za Koła Łowieckie 3 800,-  zł
h) czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną 28 000,- zł

6. Pozostałe dochody 296 500,- zł

§ 2

Szczegółowy podział dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości  22 496 435  zł      z tego:

Rolnictwo i łowiectwo 15 211,- zł
Leśnictwo 151 600,- zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 339 492,- zł
Transport i łączność 486 800,- zł
Gospodarka mieszkaniowa 98 500,- zł
Działalność usługowa 35 000,- zł
Administracja publiczna 2 700 632,- zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 2 560,- zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 500,- zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i  od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51 300,- zł
Obsługa długu publicznego 450 000,- zł
Różne rozliczenia 135 000,- zł
Oświata i wychowanie 9 635 565,- zł
Ochrona zdrowia 151 000,- zł
Pomoc społeczna 4 363 100,- zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 982 275,- zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 678 900,- zł
Kultura fizyczna i sport 59 000,- zł

§ 4

Szczegółowy podział wydatków określa  Załącznik Nr 2.

§ 5

1.Ustala się nadwyżkę  budżetową w kwocie  1 014 800,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę 
zaciągniętych  kredytów i pożyczki.

2. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ustala się:
a) spłatę rat kredytu w kwocie         394 800,- zł



b) spłatę rat pożyczek w kwocie      620.000,- zł

§ 6

1.Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji   
    rządowej wysokości 3 684 384,-  zł
    w tym:

a) Administracja publiczna 99 224,- zł
b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
     oraz sądownictwa 2 560,- zł
c) Pomoc społeczna 3 574 600,- zł
d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,- zł
e) Ochrona zdrowia 1 000,- zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań    
    zleconych określa Załącznik Nr 4.

§ 7

Wyodrębnia  się wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  
3 334 167,- zł,  zgodnie  z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie
z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje na realizację zadań własnych gminy w kwocie  310 879,- zł  zgodnie z 
Załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie  w kwocie 15 211,- zł,         z 
tytułu  wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %  uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§ 11

Ustala się dotację do bieżącej działalności  Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku w kwocie 251 
900,- zł

§ 12

Ustala się dotację do bieżącej działalności bibliotek w kwocie  200 000,- zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami 



w ramach rozdziałów oraz rozdziałami w ramach działów.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do  zaciągania zobowiązań  do kwoty  500.000,- zł   oraz do spłat 
zobowiązań.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ciągu roku 
budżetowego   do kwoty 500.000,- .zł  na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 
Gminy.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty rat kredytów i pożyczek  w kwocie 1 014 800 zł.

§ 17

Ustala się dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – Dział  756 , 
Rozdział  75618 § 0480 w kwocie  150 000,-zł   oraz wydatki  związane z  realizacją  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi  - Dział 851, Rozdział 85154 w kwocie 
150 000,- zł .

§ 18

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 19

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu 
i Finansów Rady Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



                                                                                                  

                                                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                                                 do uchwały Nr XXV/158/2005
                                                                                                 Rady Gminy Sanok
                                                                                                 z dnia 30 marca 2005 r.

Plan dochodów gminy na rok 2005

     ( w zł)
Dział Źródło dochodu Plan na 

200
5 

rok

020 Leśnictwo 348 800

w tym:

- czynsz za  koła łowieckie 3 800

- sprzedaż drewna 345 000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 91 000

w tym:

- wpłaty za wodę 6 300

- środki na remont wodociągu ANR 84 700

700 Gospodarka mieszkaniowa 460 538

w tym:

-  wpływy z  opłat  za  zarząd,  użytkowanie  i  użytkowanie  wieczyste 
nieruchomościami 9 000

-  dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych  – 
mieszkania i lokale użytkowe 133 198

- dzierżawa gruntów 3 000

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 287 340

- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną 28.000



710 Działalność usługowa 2 000

w tym:

-  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  realizowana  na  podstawie 
porozumienia z przeznaczeniem na remont mogił wojennych 2 000

750 Administracja publiczna 101 724

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 99 224

- czynsz za dzierżawę składników majątkowych 1 000

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 560

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 
spis wyborców 2 560

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu 
obrony cywilnej 7 000

756 Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych 
jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki 
związane z ich poborem 5.690 729

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 3.000

- podatek od nieruchomości 2 438 514

- podatek rolny 760 550

- podatek leśny 145 746

- podatek od środków transportowych 94 791



- podatek od spadków i darowizn 20 000

- podatek od posiadania psów 2 123

- wpływy z opłaty  stałej 8 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000

- wpływy z opłaty skarbowej 20 000

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150 000

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 828 005

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000

758 Różne rozliczenia 12 623 484

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 875 488

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 744 996

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym 3 000

801 Oświata i wychowanie 200 000

w tym:

środki na budowę sali gimnastycznej SP Niebieszczany pochodzące z 
Ministerstwa Edukacji i Sportu 200 000

851 Ochrona zdrowia 1 000

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem  ubezpieczenia zdrowotnego 1 000



852 Pomoc  społeczna 3 982 400

w tym:

- dotacja  celowa  z  budżetu  państwa na  realizacje  zadań  zleconych  - 
świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i 
rentowe  3 276 000

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 
składki na ubezpieczenia zdrowotne 60 700

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 
zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne 237 900

dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  realizację   zadań  bieżących 
własnych gmin - zasiłki 194 000

-  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących 
własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej 213 800

Razem dochody 23 511 235



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/158/2005
Rady Gminy Sanok
z dnia  30 marca 2005 r.

                                  
                             Plan wydatków gminy na rok 2005

 
(w zł)

Dział Rozdzi
ał 

Nazwa zadania Plan na rok 
2005

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 211
01030 Izby rolnicze 15 211

w tym:
1/ wydatki bieżące 15 211
a) w tym: dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej 15 211

020 Leśnictwo 151 600
02001 Gospodarka leśna 151 600

w tym:
1/ wydatki bieżące 151 600
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 339 492

40002 Dostarczanie wody 335 167
w tym:
1/ wydatki bieżące 43 600
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000
b) dopłata do dostarczonej wody do gospodarstw domowych 11 000
2/ wydatki majątkowe 291 567

40004 Dostarczanie paliw gazowych 4 325
w tym:
1/ wydatki majątkowe 4 325

600 Transport i łączność 486 800
60011 Drogi publiczne krajowe 25 000

w tym:
1/ wydatki majątkowe 25 000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15 000
w tym:
1/ wydatki majątkowe 15 000
z tego:
pomoc finansowa dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w 
Jurowcach 15 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 40 000
z tego:
pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem 
na remonty i modernizacje dróg 40 000



60016 Drogi publiczne gminne 406 800
w tym:
1/ wydatki bieżące 406 800
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 300

700 Gospodarka mieszkaniowa 98 500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 500

w tym:
1/ wydatki bieżące 98 500

710 Działalność usługowa 35 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 24 000

w tym:
1/ wydatki bieżące 24 000

71035 Cmentarze 11 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 2 000
2/ wydatki majątkowe 9 000

750 Administracja publiczna 2 700 632
75011 Urzędy wojewódzkie 114 130

w tym:
1/ wydatki bieżące 114 130
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107 500

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 100 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 339 102
w tym:
1/ wydatki  bieżące 2 299 102
a) w tym: wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń) 1 776 000
2/ wydatki majątkowe 40 000

75095 Pozostała działalność 147 400
w tym:
1/ wydatki bieżące 147 400
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 100

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 560

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 2 560
w tym:
1/ wydatki bieżące 2 560
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 500
75412 Ochotnicze straże  pożarne 140 500

w tym:
1/ wydatki bieżące 140 500
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600

75414 Obrona cywilna 16 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 9 000



2/ wydatki majątkowe 7 000
75495 Pozostała działalność 4 000

w tym:
1/ wydatki bieżące 4 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych  jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 51 300

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 51 300
w tym:
1/ wydatki bieżące 51 300
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 100

757 Obsługa długu publicznego 450 000
75702 Obsługa papierów  wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 450 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 450 000
a) w tym: obsługa długu 450 000

758 Różne rozliczenia 135 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 135 000

w tym:
1/ rezerwa ogólna 50 000
2/ rezerwa celowa 85 000
z przeznaczeniem na  zabezpieczenie wkładu własnego do 
projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
- system informacji gospodarczej i turystycznej podstawą 

tworzenia społeczeństwa  informacyjnego
- zagospodarowanie turystyczne Gminy Sanok utworzenie 

ścieżki przyrodniczej "Sanisko" w Bykowcach
- utworzenie całorocznego szlaku turystycznego Liszna - 

Wujskie
- utworzenie lokalnej sieci Centrów Kulturalno - 

Integracyjnych  z wykorzystaniem Wiejskich  Domów 
Kultury

- modernizacja i doposażenie infrastruktury szkolnej w 
Gminie Sanok

4 000

4 000

2 000

10 000

65 000

801 Oświata i wychowanie 9 635 565
80101 Szkoły podstawowe 7 263 682

w tym:
1/ wydatki bieżące 6 283 682
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 057 000
b) w tym: dotacja  dla niepublicznych  szkół o uprawnieniach 
publicznych 115 248
2/ wydatki majątkowe 980 000

80104 Przedszkola 336 631
w tym:
1/ wydatki bieżące 336 631
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne 226 000
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce 75 631

80110 Gimnazja 1 518 575



w tym:
1/ wydatki bieżące 1 518 575
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 220 900

80113 Dowożenie uczniów do szkół 160 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 160 000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 310 677
w tym:
1/ wydatki bieżące 310 677
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne 280 627

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 46 000

851 Ochrona zdrowia 151 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000

w tym:
1/ wydatki bieżące 150 000
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 175

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 1 000

852 Pomoc społeczna 4 363 100
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego 3 276 000
1/ wydatki bieżące 3 276 000
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 614

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60 700
w tym:
1/ wydatki bieżące 60 700

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 541 900
w tym:
1/ wydatki bieżące 541 900

85215 Dodatki mieszkaniowe 18 600
w tym:
1/ wydatki bieżące 18 600

85219 Ośrodki pomocy społecznej 425 900
w tym:
1/ wydatki bieżące 425 900
a) w tym: wynagrodzenia i pochodne 319 000

85295 Pozostała działalność 40 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 40 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 982 275
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 785 275



w tym:
1/ wydatki bieżące 50 000
z tego:
dopłata do przyjętych i oczyszczonych ścieków z 
gospodarstw domowych 50 000
2/ wydatki majątkowe 1 735 275

90003 Oczyszczanie miast i wsi 950 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 950 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 245 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 245 000

90095 Pozostała    działalność 2 000
w tym:
1/ wydatki bieżące 2 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 678 900
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 478 900

w tym:
1/ wydatki bieżące 251 900
a) w tym: dotacja do bieżącej działalności GOK-u 251 900
2/ wydatki majątkowe 227 000

92116 Biblioteki 200 000
w tym
1/ wydatki bieżące 200 000
a) w tym: dotacja do bieżącej działalności bibliotek 200 000

926 Kultura fizyczna i sport 59 000
92605 Zadania w zakresie kultury i sportu 59 000

w tym:
1/ wydatki bieżące 59 000
a) w tym: dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie 
kultury fizycznej  i sportu 59 000
Razem wydatki 22 496 435



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr  XXV/158/2005
Rady Gminy Sanok
z dnia  30 marca 2005 r.

Określenie wysokości  rozchodów budżetowych na rok 2005

Rozchody

Paragraf Źródło rozchodu Plan 2005

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 014 800,- zł

1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę 
kanalizacji 394 800,- zł

2. Spłata pożyczki zaciągniętej  w NFOŚ i GW w 
Warszawie na budowę kanalizacji 300 000,- zł

3. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW w Rzeszowie 
na budowę kanalizacji 320.000,- zł



Załącznik Nr 4 
do Uchwały XXV/158/2005
Rady Gminy Sanok
z dnia 30 marca 2005 r.

Plan finansowy zadań zleconych do realizacji gminie w roku 2005

- Dochody

Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota
750 Administracja publiczna 99 224,- zł

75011 Urzędy wojewódzkie 99 224,- zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin)  ustawami 99 224,- zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 2 560,- zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 2 560,- zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin)  ustawami 2 560,- zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 7 000,- zł

75414 Obrona cywilna 7 000,- zł
6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych  gminom ustawami 7 000,- zł

851 Ochrona zdrowia 1 000,- zł
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,- zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin)  ustawami 1 000,- zł

852 Pomoc  społeczna 3 574 600,- zł
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 3 276 000,- zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin)  ustawami 3 276 000,- zł



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby  pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 60 700,- zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin)  ustawami 60 700,- zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 237 900,- zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin)  ustawami 237 900,-zł
Razem dochody 3 684 384,- zł



Wydatki

Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
750 Administracja publiczna 99 224,- zł

75011 Urzędy wojewódzkie 99 224,- zł
w tym:
1/ wydatki bieżące 99 224,- zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99 224,- zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 560,- zł

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 2 560,- zł
w tym:
1/ wydatki bieżące 2 560,- zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177,- zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 7 000,- zł

75414 Obrona cywilna 7 000,- zł
w tym:
1/ wydatki  majątkowe 7 000,- zł

851 Ochrona zdrowia 1 000,- zł
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,- zł
w tym:
1/ wydatki bieżące 1 000,- zł

852   Pomoc społeczna 3 574 600,- zł
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego 3 276 000,- zł
w tym:
1/ wydatki bieżące 3 276 000,- zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 614,- zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 60 700,- zł
w tym:
1/ wydatki bieżące 60 700,- zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 237 900,- zł
w tym:
1/ wydatki bieżące 237 900,- zł
Razem wydatki 3 684 384,-zł



                                                                                         Załącznik Nr 5
do Uchwały XXV/158/2005
Rady Gminy Sanok
z dnia 30 marca 2005 r.

                     .

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SANOK

Nazwa inwestycji Wysokość 
środków

Stan zaawansowania robót Nakłady 
poniesione do 
roku 2004

Ogólny 
koszt 
inwestycji

Kanalizacja wsi 1.735.275 Wykonano 72% całości zadania 23.549.957 25.924.437
DL Markowce

9.000
Prace projektowe-decyzja o 
pozwoleniu na budowę 21.646 350.000

DL Sanoczek 8.000 Prace modernizacyjne - 8.000
DL Pisarowce

30.000
Prace projektowe –decyzja o 
pozwoleniu na budowę 26.673 1.200.000

DL Kostarowce 55.000 Roboty wykończeniowe 564.832 874.522
DL Wujskie 7.000 Prace modernizacyjne - 7.000
DL Niebieszczany 6.000 Prace modernizacyjne 4000 10.000
DL Płowce 2.000 Prace projektowe 3.975 6.000
DL Hlomcza 5.000 Modernizacja obiektu - 5.000
DL Dobra 10 000 Modernizacja obiektu 3.008 15.000
DL Trepcza 9.000 Stan surowy zamknięty 216.340 230 000
DL Załuż 10.000 Modernizacja obiektu 54.732 65.000
DL Lalin 7.000 Budowa obiektu 257.128 265.000
DL Łodzina 10.000 Modernizacja obiektu - 10.000
DL Strachocina 7.000 Modernizacja obiektu - 7.000
DL Jurowce 8.000 Modernizacja obiektu - 8.000
DL Raczkowa 3.000 Modernizacja obiektu - 3.000
DL Pakoszówka 10.000 Modernizacja obiektu - 10.000
DL Zabłotce 9.000 Budowa obiektu 145.432 155.000
DL Srogów Górny 2.000 Modernizacja obiektu - 2.000
DL Srogów Dolny 20.000 Modernizacja obiektu 220.142 241.000
Wodociąg Bykowce

110.000
Wykonano projekt, rozpoczęto 
realizację zad. 257.024 370.000

Nazwa inwestycji Wysokość 
środków

Stan zaawansowania robót Nakłady 
poniesione do 
roku 2004

Ogólny 
koszt 

inwestycji
Wodociąg Czerteż-Zabłotce 

181.567

wykonano połączenie wodociągu 
lokalnego Czerteż-Zabłotce z 
wodociągiem miejskim

208.343 390.000



Gazyfikacja Wujskie 4.325 Wybudowano sieć 363.074 367.399
Chodnik Pisarowce

25.000

Wykonano częściowo chodnik 
przy drodze krajowej( dł. ponad 
530 mb) 126.877 151.877

Chodnik Jurowce 15.000 Wykonanie części chodnika - 15.000
Ogrodzenie cmentarza 
Hłomcza 9.000

-
 9.000

Administracja-zakupy
40.000

-
40.000

Obrona cywilna- zakupy 7.000 - 7.000
Szkoła Podstawowa - 
zakupy 225.000

Zakup pierwszego wyposażenia -
225.000

S.P. Dobra
25.000

Roboty wykończeniowe
323.849 348.849

S.P. Falejówka
35.000

Stan surowy zamknięty. Prace 
wykończeniowe 1.828.842 2.163.700

S.P. Niebieszczany

690.000

zrealizowano stan zerowy 
zaplecza socjalnego+ konstrukcje 
prefabrykowane, wykonano 
prace murowe sali gimn. poprzez 
zabudowanie  postawionych 
słupów żelbetowych, 
przebudowano kolidującą linię 
enn,.

1.363.366 2.291.900
SP Strachocina

5.000
Wyk. Segment A,BiC, do wyk. 
Sala gimn. 2.323.542,38 4.332.600

Razem 3.334.167



Załącznik Nr  6
do Uchwały Nr  XXV/158/2005
Rady Gminy Sanok
z dnia 30 marca 2005 r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

na rok 2005

I. Stan środków na  1.01.2005 r. 31,85 zł

II. Przychody 5 000,- zł

w tym:

1. Wpływy z kar  za zanieczyszczanie środowiska 5 000,- zł

III. Wydatki 5 031,85 zł

w tym:

1. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym 
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów 5 031,85 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. -
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