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  Uchwała Nr XX/110/08 
Rady Gminy Je żowe 
z dnia 14 luty 2008r. 

 
  
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jeżowe na 2008 rok 
  
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 i art. 51 ust. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 
142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zmianami/ oraz art. 165, art. 166, art. 182, art. 184, art. 
188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / 
Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm./ Rada Gminy w Jeżowem  
  
                                                  uchwala co następuje: 

  
  § 1 

  
1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok  , zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały w wysokości 20.881.817.00 zł. 
     w tym: 
     a/ dochody bieżące 20.881.817.00 zł. 
      z tego:       

  -  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały w wysokości 4.178.718.00 zł. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały w wysokości 25.455.518.00 zł. 

     w tym: 
     a/ wydatki bieżące 17.545.706.00 zł. 
     b/ wydatki majątkowe 7.909.812.00 zł. 
     z tego: 

-  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały w wysokości 4.178.718.00 zł. 

 
3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 4.573.701.00 zł. 
4. Ustala się rozchody gminy na 2008 rok z tytułu spłaty pożyczek i kredytów 

zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 828.472.00 zł. 
5. Źródłem sfinansowania  deficytu budżetu gminy w kwocie 4.573.701.00 zł.  oraz 

spłat rat kredytu i pożyczek w kwocie 828.472.00 zł.  będą przychody pochodzące 
z pożyczki i kredytu bankowego w wysokości 5.402.173.00 zł. 

6. Przychody z planowanego kredytu bakowego i pożyczki w kwocie 5.402.173.00 zł. 
i rozchody z finansowaniem spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 828.472.00 zł. 
określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.         

7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 
5.402.173 zł. zł, w tym: 

 a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.573.701.00  
 b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  
       w  kwocie  828.472.00zł.  



                                                             § 2 
 
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:  
1. Rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 150.000 zł. 
2. Rezerwę celową budżetu gminy w wysokości 10.000 zł./ zgodnie z ustawą o    
     zarządzaniu kryzysowym/ 

  
 

§ 3 
 

1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 766.160 zł, w tym: 
dotacja przedmiotowa w kwocie 183.960 zł na pokrycie różnicy cen za 1 m3 
ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz plan wydatków w 
kwocie 758.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  

  
 

§ 4 
  

1. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w kwocie 4.200 zł oraz plan wydatków tego funduszu w 
kwocie 26.000.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
                                                                 § 5 
 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na kwotę 77.000.00 zł.  i wydatki na realizację zadań określonych w 
programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych 70.950.00 zł.,oraz w 
programie przeciwdziałania narkomanii 6.050.00 zł. 
 
 

§ 6 
 
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w kwocie 454.403.00 

zł, w tym: 
- Biblioteka Publiczna        199.202.00 zł. 
- Ośrodek Kultury               255.201.00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
 

2. Ustala się dotacje celowe stosownie do art. 184 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i 
sportu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz.U 
Nr 96 poz. 873 ze zm/ dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych na kwotę 101.000.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

3. Ustala się dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na odnowienie rowów 
melioracyjnych i urządzeń drenacyjnych w kwocie 30.000.00 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

 
 
 



§ 7 
 
Udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nisku  na budowę dróg w 

kwocie 560.000.00 zł. w tym:                                                                                  
1.  Budowa drogi Stary Nart – Gwoździec w kwocie      250.000.00 zł. 

      2. Budowa drogi Nr 1087R Jeżowe-Nowy Nart             310.000.00 zł 
 

§ 8 
 
1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku 

w kwocie 7.909.812.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10  do niniejszej uchwały. 
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2008 

roku w kwocie 5.279.722.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej 
uchwały. 

3. Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-
2010 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 9 
 

  Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków 
majątkowych 

2) dokonania spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
kwocie 828.472.00 zł 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty 
upływa w 2009 roku do kwoty 30.000 zł tytułem: 

- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 20.040 zł 
- zimowe utrzymanie dróg do kwoty         9.960 zł 

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach  
  wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: 
   a/  w roku 2009  do wysokości  6.028.621.00 zł. 
   b/  w roku 2010  do wysokości  4.293.492.00zł. 

 
§ 10 

  
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  
§ 11 

  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

  
  
   
  

                               
                      
                           
 



                                              
  Załącznik Nr 1 

do uchwały Rady Gminy Jeżowe 
Nr XX/110/08 z dnia  14 luty 2008r. 

 
 
 
Plan dochodów bud żetu gminy na 2008 rok. 

 
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 

010 

Rolnictwo i łowiectwo 
a/ dochody bieżące 
    - środki z programu ZPOR za zrealizowany projekt „ Nowy 
      zawód, nowe możliwości” 

77.665
77.665

77.665

700 

Gospodarka mieszkaniowa  
b/ dochody bieżące 
-  wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości             
-  wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy 

-  czynsze z najmu mieszkań i lokali użytkowych 

89.718
89.719

568
1.477

87.673
750 Administracja publiczna: 

a/dochody bieżące w tym: 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań      
   bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
- wpłaty za materiały przetargowe 
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 

85.358
85.358
81.158

3.000
1.200

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa: 
a/ dochody bieżące w tym: 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

1.560

1.560
 

1.560

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem: 
a/ dochody bieżące w tym: 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 
- podatek od nieruchomości 
- podatek rolny 
- podatek leśny 
- podatek od środków transportowych 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 
w formie karty podatkowej 

- podatek od spadków i darowizn 
- wpływy z opłaty skarbowej 
- wpływy z opłaty targowej 
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
 
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 

2.726.262

2.696.653
1.427.592

3.500
769.070
193.375

78.636
56.489

3.200

2.100
23.000
59.000

5.000

77.000
28.300



Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 
758 Różne rozliczenia: 

a/ dochody bieżące w tym: 
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t. 
- część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t. 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 

     13.327.135
  13.327.135

7.044.572
5.736.656

529.217
16.690

801 Oświata i wychowanie 
 a/ dochody bieżące w tym: 
- dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli 
- wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego 
- wpłaty na dożywianie dzieci 

200.119
200.119

13.800
10.000

176.319
852 Pomoc społeczna 

a/ dochody bieżące w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

- wpływy za usługi opiekuńcze 
 

4.374.000
4.374.000

4.096.000

273.000
5.000

RAZEM: 20.881.817

 
 
 
 
 
 
  
  
 Objaśnienia do planu dochodów bud żetu gminy na 2008 rok 
  
Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok opracowano na podstawie pisma 
Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 o wysokości rocznej planowanej 
subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
prognozy planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 
(pismo Nr F.1-3010/14/07).  
Dochody własne gminy opracowano na podstawie aktualnej ewidencji uwzględniając 
stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2008 rok.  Planowane dochody budżetu 
gminy to kwota 20.881.817 zł, które w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej przedstawiają się następująco: 
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 77.665 
 
Planowane dochody w tym dziale  to środki z programu ZPORR za zrealizowany 
projekt „ Nowy zawód, nowe możliwości” 77.665 zł. 
 
       



  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 89.718 
 
Dochody zaplanowane w tym dziale zostały na podstawie umów zawartych z 
użytkownikami i dzierżawcami mienia gminnego na kwotę 89.718 zł. , w tym:  
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   -       568 
- z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych    -    1.477 

             - z tytułu wynajmu mieszkań i lokali na działalność gospodarczą -  87.673 
  
 
Dział 750 Administracja publiczna 85.358 
 
Dochody planowane w w/w dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej 81.158, dochody związane z realizacją 
zadań zleconych 1.200 (5% z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa - dowody 
osobiste) oraz wpłaty za materiały przetargowe 3.000. 
 
Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz s ądownictwa   1.560 
 
Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego 
Biura Wyborczego w celu aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.560. 
  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn ych i od innych 

jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem    2.726.262 

 
Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie ewidencji podatkowej oraz stawek 
podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2008 rok, jak również informacji 
Ministerstwa Finansów o wysokości udziału gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Przy planowaniu uwzględniono  wykonanie dochodów za 2007 rok.  
Zaplanowane dochody to: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
1.427.592(zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów), udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych 3.500 , podatek od nieruchomości 
769.070, podatek rolny 193.375, podatek leśny 78.636, podatek od środków 
transportowych 56.489. 
Pozostałe podatki i wpływy zaplanowano na podstawie  wykonania za 2007 rok, tj. 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 
  opłacany w formie karty podatkowej     -   3.200 
- podatek od spadków i darowizn      -   2.100 
- wpływy z opłaty skarbowej      -  23.000 
- wpływy z opłaty targowej       - 59.000 
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej -   5.000 
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 77.000 
- podatek od czynności cywilnoprawnych    - 28.300 
 
 
 
 
 



Dział 758 Ró żne rozliczenia 13.327.135 
 
Dochody w w/w dziale zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów 
o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2008 rok, jak również zaplanowane 
zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. 
Dochody planowane to: 
- część oświatowa subwencji ogólnej   - 7.044.572 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej  - 5.736.656 
- część równoważąca subwencji ogólnej  -    529.217 
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -      16.690 
  
Dział 801 Oświata i wychowanie  200.119 
 
Dochody zaplanowane w w/w dziale to: dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla 
nauczycieli 13.800 (zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami), 
wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego 10.000, wpłaty z tytułu dożywiania 
dzieci i młodzieży  176.319. 

  
Dział 852 Pomoc społeczna 4.374.000 
 
Dochody planowane w tym dziale to w przeważającej części dotacje celowe z 
budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych gminy.  
Dotacje celowe na zadania zlecone to: 
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  -  4.011.000  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej    -         8.000 

- zasiłki i pomoc w naturze      -       77.000 
Dotacje celowe na zadania własne to: 
- zasiłki i pomoc w naturze      -       92.000 
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   -     128.000 
- dożywianie dzieci i młodzieży     -       53.000 
oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych 5.000 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Załącznik  Nr 2 
do uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08 z dnia 14 luty 2008r. 
 

Plan wydatków bud żetu gminy na 2008 rok 
 

Dział  Rozdział  Nazwa Kwota w zł. 
 Rolnictwo i łowiectwo 38.368

01009 Spółki wodne 30.000
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- dotacja celowa 
30.000
30.000

01030 Izby rolnicze 3.868
 a) wydatki bieżące 3.868

01095 Pozostała działalność 4.500

010 

 a) wydatki bieżące w tym: 4.500
 Transport i ł ączność 2.516.000

60014 Drogi publiczne powiatowe 560.000
  a/ wydatki majątkowe 

  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
    między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

560.000

560.000
60016 Drogi publiczne gminne 1.956.000

600 

 a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

200.000
1.756.000

 Turystyka 50.000
63095 Pozostała działalność 50.000

630 

 a) wydatki majątkowe 50.000
 Gospodarka mieszkaniowa 130.144

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130.144
700 

 a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

30.144
100.000

 Działalno ść usługowa 3.000
71035 Cmentarze 3.000

710 

 a) wydatki bieżące 3.000
 Administracja publiczna 

2.071.873
75011 Urzędy wojewódzkie 253.131

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

253.131
249.907

75022 Rady gmin 131.450
 a) wydatki bieżące 131.450

75023 Urzędy gmin 1.595.275
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

1.590.275
1.281.907

5.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000
 a) wydatki bieżące 10.000

75095 Pozostała działalność 82.017

750 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

82.017
56.097



Dział  Rozdział  Nazwa Kwota w zł. 
 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 1.560

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

1.560

751 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.560
989

 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 550.611

75412 Ochotnicze straże pożarne 549.611

754 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

263.134
69.829

286.477
 75421 Zarządzanie kryzysowe 

a/ wydatki bieżące 
1.000
1.000

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 

37.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 

37.000

756 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

37.000
25.000

 Obsługa długu publicznego 101.206
75702 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów j.s.t 101.206

757 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 

101.206
101.206

 Różne rozliczenia 160.000758 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 160.000

   - rezerwa ogólna 150.000
   - rezerwa celowa 10.000

 Oświata i wychowanie 9.620.854
80101 Szkoły podstawowe 5.508.744

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

4.639.594
3.757.504

869.150
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 386.367

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

386.367
334.904

80104 Przedszkola 450.000
 a) wydatki majątkowe 450.000

80110 Gimnazja 2.545.169
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
 

2.545.169
1.986.108

80113 Dowożenie uczniów do szkół 188.432
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
188.432

58.672

801 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 163.811



Dział  Rozdział  Nazwa Kwota w zł. 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
163.811
145.096

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.200
 a) wydatki bieżące 27.200

80148 Stołówki szkolne 328.239
 a/ wydatki bieżące, w tym: 328.239
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142.881

80195 Pozostała działalność 22.892
 a) wydatki bieżące 22.892
 Ochrona zdrowia 77.000

85153 Zwalczanie narkomanii 6.050
 a) wydatki bieżące 6.050

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.950

851 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

70.950
5.882

 Pomoc społeczna 4.782.766
85202 Domy pomocy społecznej 45.000

 a) wydatki bieżące 45.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  
 

4.011.000

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
 

4.011.000
60.250

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 

8.000

 a) wydatki bieżące 8.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  
219.000

 a) wydatki bieżące 219.000
85215 Dodatki mieszkaniowe 79.000

 a) wydatki bieżące 79.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 241.787

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
 

241.787
213.317

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.739
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
43.739
39.927

85295 Pozostała działalność 135.240

852 

 a) wydatki bieżące 135.240
 Edukacyjna opieka wychowawcza 150.779

85401 Świetlice szkolne 150.779
854 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

150.779
131.201

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.60 8.176900 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.028.960



Dział  Rozdział  Nazwa Kwota w zł. 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- dotacja przedmiotowa 
b) wydatki majątkowe 

183.960
183.960

1.845.000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 342.558

 a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

282.558
60.000

90095 Pozostała działalność 1.236.658
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

272.251
18.901

964.407
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 4.403

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 275.201
 a) wydatki bieżące w tym: 

- dotacja podmiotowa 
275.201
255.201

92116 Biblioteki 199.202

921 

 a) wydatki bieżące 
- dotacja podmiotowa 

199.202
199.202

 Kultura fizyczna i sport 1.081.778
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.081.778

926 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- dotacja celowa 
b) wydatki majątkowe 

118.000
101.000
963.778

RAZEM: 25.455.518
 
 
 

Objaśnienia do planu wydatków gminy na 2008 rok 
  
  
  
Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2008 rok wynosi 25.455.518 zł i w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 
  
Dział 010     Rolnictwo i łowiectwo 38.368 
 
 Planowane wydatki w tym dziale to: opłata melioracyjna za grunty mienia 
komunalnego 4.500, odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.868, 
planowana dotacja celowa dla GSW na odnowienie rowów melioracyjnych i urządzeń 
drenarskich w miejscowości Cisów Las- Kowale, oraz Stróżanka-Okolisko 30.000  
 
Dział 600     Transport i ł ączność 2.516.000 
  
Planowane wydatki to budowa dróg gminnych : Budowa drogi gminnej Nr 102312R 
Jeżowe-Kameralne-Kowale-Błądki 360.060, Sibigi 81.600, Cholewiana Góra 
Młynarze-Sudoły 112.200, Nowy Nart do boiska sportowego 255.000,  budowa 
chodnika Jeżowe-Zanawsie 235.140, projekt i budowa chodnika i zatoki autobusowej 
na odcinku Jeżowe Skrzyżowanie  30.000 budowa drogi transportu rolnego 
Pogorzałka-Nowy Nart 100.000, zakup wiat przystankowych Jata i Jeżowe Okolisko 
12.000 materiały do remontu dróg 50.000 (przepusty drogowe, żwir, hałda hutnicza), 



 odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie przystanków i ich remont 20.000., dotacja 
dla Starostwa Powiatowego w Nisku 560.000 / budowa drogi Stary Nart – Gwoździec 
250.000 zł. i budowa drogi Jeżowe- Nowy Nart 310.000/, budowa chodnika Jeżowe-
Podgórze 600.000 zł. , budowa drogi Łętownia 100.000 zł. 
 
Dział 630     Turystyka 50.000 
 
 Planowane wydatki w w/w dziale w kwocie 50.000 zostaną przeznaczone na 
zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele turystyczno 
– rekreacyjne w miejscowości Jeżowe – Kowale”  
 
Dział 700     Gospodarka mieszkaniowa 130.144 
  
Planowane wydatki to podział i szacunek działek 30.144, wykup gruntów pod drogi 
gminne  oraz na powiększenie placu szkolnego  przy SP Jeżowe-Centrum 100.000. 
  
Dział 710     Działalno ść usługowa 3.000 
  
Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na 
groby żołnierzy. 
 
Dział  750     Administracja publiczna  2.071.873 
Planowane wydatki w w/w dziale to: wynagrodzenia osobowe pracowników 
administracji publicznej oraz pracowników zadań zleconych 1.227.645,w tym: 
/nagrody jubileuszowe 19.836, odprawy emerytalne 33.222/, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 82.157, składki ZUS i FP 222.012, odpis na ZFŚS dla 
pracowników i emerytów 23.314, składki na PFRON 2.000, prenumeraty – Dz.U., 
MP, dziennika województwa podkarpackiego, prasa i czasopisma fachowe 16.218, 
druki, toner 26.000, materiały biurowe i środki czystości 38.000, wyposażenie biur 
9.800, ubrania robocze dla pracowników obsługi 1.000, energia elektryczna, gaz i 
woda 40.200, rozmowy telefoniczne, abonamenty, usługi internetowe 32.500, 
przesyłki listowe 24.160, badania lekarskie pracowników i szkolenia 9.700, prowizje 
bankowe 9.700, licencje na programy komputerowe, program LEX 16.000, naprawa 
maszyn biurowych 5.000, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 
44.000, delegacje służbowe zagraniczne 3.000, ubezpieczenie budynków i składki 
11.000, zakup komputerów 5.000, promocja gminy poprzez realizację projektu 
„Promujemy europejskie sąsiedztwo – partnerstwo młodzieży poprzez partnerstwo 
szkół” 10.000, wynagrodzenia grupy interwencyjnej 44.507 (14 osób ), składki ZUS i 
FP 9.016, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.574, jubileusze małżeńskie, 
tłumaczenia, badania lekarskie 25.920, obsługa Rady Gminy 131.450, w tym diety 
dla radnych 121.950, zakup materiałów 7.000, delegacje służbowe krajowe 1.500, 
usługi 1.000. 
  
Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s ądownictwa  1.560 
  
Planowane wydatki w w/w dziale to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 
pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 989, zakup 
materiałów 571. 
 



 
 Dział 754     Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa      550.611 
  
Planowane wydatki to: wynagrodzenia osobowe dla kierowców 46.589, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 3.318, umowa – zlecenie dla kapelmistrza 9.450, składki ZUS 
i FP 10.472, diety p.poż. 20.000, szkolenia orkiestry 6.000, mundury 8.000, paliwa i 
oleje do samochodów strażackich 25.000, sprzęt strażacki 10.000, remonty 
budynków straży 46.000 (Groble 3.000, Jata 8.000, Nowy Nart 8.000, Zalesie 8.000, 
Cholewiana Góra 19.000), remonty samochodów 10.000, energia elektryczna i gaz 
26.000, delegacje służbowe krajowe 1.500, ubezpieczenia budynków, samochodów i 
kierowców 5.000,  budowa strażnicy w Krzywdach 286.477, odpis na ZFŚS 2.281, 
rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, prowizje bankowe 10.524, zawody 
strażacki 3.000, projekt modernizacji budynku OSP Jeżowe 20.000, materiały 1.000/ 
zarządzanie kryzysowe/ 
  
Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 
poborem 37.000 
  
Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za 
zebrane podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 25.000, materiały, 
prowizje oraz koszty postępowania komorniczego 12.000. 
  
Dział  757     Obsługa długu publicznego 101.206   
Planowane wydatki w w/w dziale zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od już 
zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 36.762 oraz na odsetki planowanego do 
zaciągnięcia kredytu w kwocie 64.444. 
 
 Dział 758      Ró żne rozliczenia  160.000   
Jest to planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w 
kwocie 150.000 i rezerwa celowa w kwocie 10.000 / zarządzanie kryzysowe/ 
  
Dział 801     Oświata i wychowanie 9.620.854 
  
Planowane wydatki w tym dziale to wynagrodzenia osobowe nauczycieli i 
pracowników obsługi 5.036.022, w tym: 
- w szkołach podstawowych  - 2.934.203 
- w gimnazjum    - 1.558.403 
- oddziały przedszkolne   -    261.105 
- dowożenie uczniów do szkół  -      47.377 
- zespół ekonomiczno-administracyjny -    116.858 
- stołówki szkolne                                    -            118.076 
dodatkowe wynagrodzenie roczne 389.594, składki ZUS i FP 999.549, dodatki 
mieszkaniowe i wiejskie 310.832, środki czystości 17.200, czasopisma fachowe 
19.500, materiały biurowe 22.300, materiały do remontu budynków 27.922, środki 
czystości dla pracowników 14.100, sprzęt szkolny 22.010, węgiel 43.600, paliwo i 
oleje oraz części zamienne do autobusu szkolnego 67.870, pomoce naukowe 
212.440, wyposażenie konserwatorów 10.000, remonty maszyn biurowych 12.000, 
drobne naprawy awarii kotłowni i budynków 19.500, energia elektryczna , gaz i woda 
400.700 , rozmowy telefoniczne i abonamenty 20.300, usługi kominiarskie 1.500, 



prowizje bankowe i badania lekarskie 5.100, ubezpieczenie budynków szkolnych i 
sprzętu 18.900, delegacje służbowe krajowe 6.800, odpis na fundusz świadczeń 
socjalnych 359.746 (w tym dla pracowników 339.354, emerytów i rencistów 20.392), 
organizowanie sportu 2.100, konkursy przedmiotowe 4.000, zakup biletów 
miesięcznych dla uczniów 33.400, zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci 
niepełnosprawnych 8.500, remont autobusu szkolnego i opłata drogowa 10.500, 
dokształcanie nauczycieli 27.200,  budowa sali gimnastycznej przy SzP w Starym 
Narcie 392.000, rozbudowa SzP w Jeżowem-Kameralnem 333.000, adaptacja 
budynku gimnazjum na przedszkole w miejscowości Jeżowe 450.000, artykuły 
żywnościowe 176.319, szkolenia 2.200, parking przy SP Jeżowe Centrum 20.000, 
projekt i rozbudowa SP Jeżowe-Podgórze III etap 100.000, projekt rozbudowy SP 
Zalesie 9.150, projekt zagospodarowania boiska oraz placu zabaw przy SP Jata 
15.000. 
 
Dział  851     Ochrona zdrowia 77.000 
  
Wydatki w w/w dziale zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 
narkomanii poprzez wspieranie młodzieży i dzieci w różnych formach wypoczynku i 
organizacji czasu wolnego od zajęć szkolnych działających w różnych 
stowarzyszeniach. 
Szczegółowy podział wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 70.950 
określa  Uchwała Rady Gminy Nr XX/114/08 z dnia 14 luty 2008r.. Wydatki na 
przeciwdziałanie narkomanii to kwota 6.050 zaplanowana na podstawie 
uchwalonego przez Radę Gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2006-2008 Uchwałą Nr XXXV/187/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. Wydatki 
przyjęte do realizacji to: profilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży poprzez 
prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dotyczących zjawiska 
narkomanii oraz organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla młodzieży 
500, zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, organizowanie 
konkursów, imprez artystycznych i sportowych, jak również dofinansowanie 
zimowisk, wycieczek i kolonii 4.000, szkolenia w zakresie profilaktyki, rozpoznawania 
i przeciwdziałania problemom narkomanii 1.000. 
  
Dział 852     Pomoc społeczna 4.784.766 
  
Planowane wydatki w w/w dziale to: świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.912.134  oraz wydatki związane z obsługą 
tych świadczeń 98.866 (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz ze składką ZUS i FP 
60.250, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie komputerów, szkolenia, licencje 
35.004, delegacje służbowe krajowe 2.000, odpis na ZFŚS 1.612/, częściowa 
dopłata za pobyt w domu pomocy społecznej 45.000, składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 8.000, dodatki mieszkaniowe 79.000, dożywianie dzieci w szkołach 
93.000, prace społecznie użyteczne 42.240, zasiłki i pomoc w naturze 219.000, 
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 241.787, w tym: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie  

roczne wraz ze składką ZUS i FP      213.317 
- materiały biurowe, środki czystości dla pracowników,  

toner, druki, czasopisma           9.640 
-  rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników     6.800 
- delegacje służbowe krajowe           8.000 



- odpis na ZFŚS              4.030 
Wydatki zaplanowane na usługi opiekuńcze to kwota 43.739 zł, w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.927, środki czystości i ubrania 
robocze 2.200, odpis na ZFŚS 1.612 zł. 
  
 
 
Dział  854    Edukacyjna opieka wychowawcza 150.779  
  
Planowane wydatki w w/w dziale to: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli świetlic 
101.730, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.647, składki ZUS i FP 20.824, środki 
czystości 4.000, odpis na ZFŚS 8.100, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7.478. 
 
 Dział 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.608.176 
  
Wydatki planowane w w/w dziale to dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen za 
1m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 183.960, wynagrodzenie 
agencyjno-prowizyjne wraz ze składkami ZUS i FP 13.883, oświetlenie dróg 272.558,  
budowa nowych punktów oświetlenia 60.000, projekt budowy oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Kolisko 10.000, budowa kanalizacji 1.845.000 , remonty budynków 
mienia komunalnego 55.368, energia elektryczna, gaz i woda w budynkach mienia 
17.000, projekty decyzji 16.000, dozór lasów gminnych 1.200, koszenie traw na 
mieniu 3.000, środki czystości i wyposażenie 18.000, budowa Centrum Targowo-
Handlowego w Jeżowem 314.000, termoizolacja obiektów użyteczności publicznej na 
terenie gminy 650.407 / DN Cholewiana Góra/, projekt instalacji c.o w budynku Nowy 
Nart 3.000, projekt modernizacji świetlicy Sibigi 15.000, opracowanie strategii 
rozwoju gminy na lata 2007-2013 13.500 zł, projekt remontu budynku Ośrodka 
Zdrowia 70.000, wynagrodzenie osobowe konserwatora 5.018, utrzymanie budynku 
WOZ 36.982 / gaz, woda, energia elektryczna, ścieki/, roboty geologiczne na 
wykonanie zadania „ Budowo zbiornika małej retencji w Sibigach” 4.300 
 
Dział  921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodo wego 474.403 
  
W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w 
kwocie 255.201 oraz na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 199.202 (5 bibliotek/, 
projekt modernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury 20.000 zł.. 
  
Dział  926     Kultura fizyczna i sport 1.081.778 
 
 Wydatki zaplanowane w tym dziale to rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie 
budynków na stadionach sportowych 4.000, energia elektryczna i woda 7.000,  
utrzymanie boisk 6.000, dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury 
fizycznej i sportu 101.000,  oraz budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w 
Jeżowem 948.778, projekt rozbudowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Sójkowej 
15.000. 
 
 
 
 
 



                                                                                  Załącznik Nr 3 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08. z dnia  14 luty 2008r.r. 
  

  
  
Dotacje i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej 
zleconych gminie. 
  
 
Dochody 
 
  
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

Administracja publiczna 81.158 750 
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zleconych gminie 

81.158 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s ądownictwa 1.560 751 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zleconych gminie na aktualizację stałego rejestru 
wyborców 

1.560 

Pomoc społeczna 4.096.000 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zleconych gminie - świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.011.000 
 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zleconych gminie - składki ubezpieczenia 
zdrowotnego 

8.000 

852 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zleconych gminie - zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

77.000 

RAZEM: 4.178.718 
 
 
Wydatki 
  
 

Dział Rozdział  Wyszczególnienie Kwota w zł 
 Administracja publiczna 81.158 

75011 Urzędy wojewódzkie 81.158 
750 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

81.158 
81.158 

 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 1.560 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.560 

751 
 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.560 
989 



Dział Rozdział  Wyszczególnienie Kwota w zł 
 Pomoc społeczna 4.096.000 

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

4.011.000 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

4.011.000 
56.787 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

8.000 

 a) wydatki bieżące 8.000 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

77.000 

852 

 a) wydatki bieżące 77.000 
RAZEM: 4.178.718 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                               Załącznik Nr 4 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08z dnia 14 luty 2008r. 
  
  
  
  
Przychody zwi ązane z finansowaniem deficytu bud żetu oraz rozchody 
związane ze spłat ą rat po życzek i kredytów. 
  
  
  
Przychody 
 
§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

952 

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 
krajowym: 
a/ na pokrycie deficytu gminy 
b/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

5.402.173

4.573.701
828.472

 
  
 
Rozchody 
 
§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

992 Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 828.472

 
  
  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik Nr 5 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08 z dnia 14 luty 2008r. 
 
 
 
 
 

 Plan przychodów i wydatków zakładu bud żetowego 
 
       Zakład Gospodarki Komunalnej 
 
 

Stan funduszu 
obrotowego na 

początek roku w 
zł 

Przychody w tym dotacja Wydatki 

Stan funduszu 
obrotowego na 

koniec roku  
w zł 

33.840 766.160 183.960 758.750 41.250
 
 

I  Wydatki           758.750 
a) wydatki bieżące, w tym:     758.750 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  461.350 
 
 

II  Planowana dotacja przedmiotowa na pokrycie ró żnicy cen za 1 m 3 ścieków 
wprowadzanych do urz ądzeń kanalizacyjnych 

1. Planowana ilość oczyszczanych ścieków  87.600  m3  

2. Dopłata do 1 m3  : 
a) Uchwała Rady Gminy Nr VI/25/07 z dnia 19 marca 2007r. 
 od 1.01.2008 do 11.04.2008  -  2.10 zł 

             Uchwała Rady Gminy Nr XX/109/08 z dnia 14 luty 2008r. 
              Od 12.04.2008  do 31.12.2008   - 2.10 zł. 

 
Razem: 183.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                        Załącznik Nr 6 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08 z dnia  14 luty 2008r. 
 
 

 
 
 
Przychody i wydatki funduszy celowych 
 
 

 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Stan funduszu 
obrotowego na 

początek roku w zł 
Przychody Wydatki 

Stan funduszu 
obrotowego na koniec 

roku w zł 
22.355 4.200 26.000 555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                       Załącznik Nr 7 
                                                                        do uchwały Rady Gminy 

  Nr XX/110/08 z dnia 14 luty 2008r. 
 
 

 
 
 
Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na  2008 rok 

 
 

Lp. Dział  Rozdział  Nazwa instytucji Kwota dotacji  
(w zł) 

1 921 92109 Domy i ośrodki kultury 255.201 

2 921 92116 Biblioteki 199.202 

Razem 454.403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Załącznik Nr 8 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08 z dnia 14 luty 2008.r. 
 
 

 
 
 
Plan dotacji celowej na finansowanie zada ń z zakresu kultury fizycznej     
  I sportu na terenie gminy w 2008 roku 

 
 

Dział  Rozdział  Zadanie Kwota dotacji  
(w zł) 

92605 Organizacja rozgrywek drużyn w piłce 
nożnej i ręcznej z terenu całej gminy 

48.700

92605 Zorganizowanie gminnej imprezy sportowo-
plenerowej z okazji „ Dnia sportu” 

12.300

92605 Organizacja gminnej imprezy sportowej „ 
Najlepsza drużyna piłkarska w gminie” 

7.000

92605 Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i 
młodzieży 

18.000

92605 Organizacja rozgrywek szachowych 15.000

926 
 

Razem 101.000
 
 
 
 
 
 

                                                                         Załącznik Nr 9 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08 z dnia 14 luty 2008.r. 
 
 

 
 
Plan dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na 2 007 rok 

 
 

Dział  Rozdział  Zadanie Kwota dotacji  
(w zł) 

010 01009 
Odnowienie rowów melioracyjnych i urządzeń na 
Obiektach „ Cisów Las- Kowale” oraz  
„Stróżanka-Okolisko” 

30.000

Razem 30.000
 
 
 



                                                                        Załącznik Nr 10 
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe  

Nr XX/110/08.z dnia  14 luty 2008r. 
 

Plan wydatków gminy na zadania inwestycyjne  w 2008 roku 
 

Lp.  Dział  Rozdział  Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w 
zł 

1. 600 60014 Budowa drogi Stary Nart – Gwoździec 250.000 
2 600 60016 Budowa drogi Sibigi 81.600 

3 600 60016 Budowa  drogi gminnej Nr 102312R Jeżowe- 
Kameralne-Kowale-Błądki 360.060 

4 600 60016 Budowa drogi Cholewiana Góra Młynarze-
Sudoły 

112.200 

5. 600 60016 Budowa drogi Nowy Nart 255.000 
6. 600 60016 Budowa chodnika Jeżowe-Zanawsie 235.140 
7 600 60016 Budowa chodnika Jeżowe Podgórze 600.000 
8. 600  60014 Przebudowa drogi Jeżowe-Nowy Nart 310.000 
9 600 60016 Budowa drogi Łętownia 100.000 

10. 600 60016 Zakup wiat przystankowych 12.000 

11 630 63095 Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele 
turystyczno -  rekreacyjne Jeżowe Kowale 50.000 

12 700 70005 Zakup działek 100.000 
13 750 75023 Zakup komputerów 5.000 
14 754 75412 Budowa strażnicy w Krzywdach 286.477 
15 801 80101 Budowa sali gimnastycznej przy SP Stary Nart 392.000 
16 801 80101 Rozbudowa SP Jeżowe Kameralne 333.000 
17 801 80101 Rozbudowa SP Jeżowe-Podgórze III etap 100.000 
18 801 80101 Budowa parkingu przy SP Jeżowe-Centrum 20.000 
19 801 80101 Rozbudowa SP Zalesie  9.150 

20 801 80101 Projekt zagospodarowania boiska oraz placu zabaw przy 
SP Jata 15.000 

21 801 80104 Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole 
w miejscowości Jeżowe 

450.000 

22 901 90001 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Jeżowe 

1.195.000 

23 900 90001 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy leżącej w dorzeczu dolnego 
Sanu 

650.000 

24 900 90015 Budowa punktów oświetlenia ulicznego 23.000 
 

25 900 90095 Budowa Centrum Targowo-Handlowego w 
Jeżowem 

314.000 

26 900 90095 Termoizolacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gminy Jeżowe 

650.407 

27 926 92605 Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w 
Jeżowem 

948.778 

28 926 92605 Rozbudowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w 
Sójkowej 

15.000 

Razem 7.909.812 



Załącznik Nr 11           
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe 

Nr XX/110/08 z dnia 14 luty 2008r. 
 
 
 

Plan wydatków gminy na zadania inwestycyjne związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi na 2008 rok 
 
I Program „Poprawa bazy lokalowej na terenie gminy”  
 

Lp.  Dział  Rozdział  Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w 
zł 

1 754 75412 Budowa strażnicy w Krzywdach 286.477 

2 801 80101 Budowa Sali gimnastycznej przy SzP Stary 
Nart 

392.000 

3 801 80101 Rozbudowa SzP w Jeżowem – Kameralnem 333.000 
 801 80101 Rozbudowa SP Jeżowe-Podgórze  III etap 100.000 

6 900 90095 Budowa Centrum Targowo – Handlowego w 
Jeżowem 

314.000 

7 900 90095 Termoizolacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gminy Jeżowe 

650.407 

Razem 2.075.884 
 
II „Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w gminie” 
 

Lp.  Dział  Rozdział  Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w 
zł 

1 900 90001 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Jeżowe 

1.845.000 

Razem 1.845.000 
 
III „Poprawa warunków turystyczno  - sportowych”  
 

Lp.  Dział  Rozdział  Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w 
zł 

1 630 63095 
Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele 
turystyczno – rekreacyjne w miejscowości 
Jeżowe - Kowale 

50.000 

2 926 92605 Rozbudowa obiektu rekreacyjno – sportowego 
w Jeżowem 

948.778 

Razem 998.778 
 
IV „Poprawa infrastruktury drogowej” 
 

Lp Dział Rozdział  Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w zł. 

1 600 60016 Budowa obwodnicy drogi Nr 19 
Kameralne-Kowale-Błądki 

360.060 

Razem 360.060 



 


