
Uchwała Nr XII/106/04 

Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

  

  

W sprawie: budŜetu Gminy śurawica na 2004 rok. 

 Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. “d”, lit. “i”, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art.109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w śurawicy 

Uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się dochody budŜetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały w wysokości 16.871.465 zł, tym: 

a. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 799.234 zł. 

1. Ustala się wydatki budŜetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały w wysokości 20.832.294 zł. 

a. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokościach  

799.232 zł. 

1. Ustala się deficyt budŜetu w wysokości 3.960.829 zł. 
2. Ustala się spłatę rat kredytów i poŜyczek w wysokości 440.000 zł. 
3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 

wysokości 4.400.829 zł, w tym deficytu budŜetu w wysokości 3.960.829 zł ustala się kredyt 
bankowy i poŜyczki. 

4. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 4.400.829 zł, w tym deficytu w wysokości 3.960.829 zł oraz rozchody 
związane ze spłatą kredytów i poŜyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13.500 zł. 

§ 3 



W wykazie stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały określa się limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne. 

  

§ 4 

1. Ustala się plan przychodów zakładów budŜetowych w wysokości 1.200.000 zł i wydatków  

w wysokości 1.200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budŜetowych w wysokości 30.000 
zł i wydatków w wysokości 46.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 90.000 zł i wydatków 139.132 zł w 
wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

  

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 4.469.000 zł w tym 
na program pn.: 

• Kanalizacja sanitarna w m. Orzechowce w kwocie 235.000 zł 

(dział 900, rozdz. 90001) 

• Kanalizacja sanitarna w m. śurawica, Bolestraszyce i Wyszatyce w kwocie 3.300.000 zł 

(dział 900, Rozdz. 90001) 

• Budowa dróg gminnych Gminy śurawica w kwocie 880.000 zł, 

- na budowę drogi gminnej śurawica, ul. Marszałka J. Piłsudskiego z programu SAPARD RUF – 
145.494,96 oraz 145.494,97 ze środków własnych i poŜyczki co daje kwotę 290.989,93 

- na budowę drogi gminnej śurawica, ul. Gen. W. Andersa, B. Prusa, St. śeromskiego, Kard. St. 
Wyszyńskiego, J. Matejki, Gen. K. Sosnkowskiego ze środków własnych i poŜyczki 589.010,07 

(dział 600, rozdz. 60016) 

• remont i modernizacja ogrodzenia stadionu w śurawicy w kwocie 54.000 zł, 

z tego 26.821,90 zł z programu SAPARD Działanie 4, a 27.178,10 zł ze środków własnych 

(dział 700, rozdział 70005) 

§ 6 



Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na kwotę 70.000 
zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 
na 2004 rok na kwotę 70.000 zł. 

§ 7 

1. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenie 
zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 45.940 
zł . 

  

  

  

  

§ 8 

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 170.000 zł dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej w śurawicy. 

§ 9 

Ustala się dotacje z budŜetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w 
wysokości  

• dla Gminy Miejskiej Przemyśl (na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

niepełnosprawnego w w szkole nr 16 w Przemyślu w ramach porozumienia) 1.700 zł 

• dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowczego  

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 10.000 zł 

• dla ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (ZHP śurawica) 27.000 zł 
• dla Biura Terenowego ZOSP RP 3.000 zł 
• dla Gminy Miejskiej Przemyśl (Izba Wytrzeźwień w śurawicy) 5.000 zł 
• dla Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Hospicjum w Przemyślu 7.000 zł 
• dla Polskiego Związku Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia  

Społecznego dla Osób Niesłyszących w Przemyślu 2.000 zł 

• dla Przedszkola Niepublicznego w Bolestraszycach 94.794 zł 
• dla Przedszkola Niepublicznego w Kosienicach 94.794 zł 
• dla Przedszkola Niepublicznego w Wyszatycach 94.794 zł 
• dla Przedszkola Prywatnego “Tęczowe Przedszkole” w Przemyślu 15.167 zł 
• dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 5.000 zł 
• na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej 



dla LKS “śurawianka” w śurawicy  18.000 zł 

• na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej  

dla LKS “Kosienice” w Kosienicach 7.000 zł 

• na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej  

dla LKS “Tęcza” w Kosienicach 10.000 zł 

• na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej 

dla LKS “Rada” w Orzechowcach 10.000 zł 

• na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej  

dla LKS “Grom” w Wyszatycach 22.000 zł 

• na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej  

dla LKS Batycze 7.000 zł 

Razem 434.249 zł 

§ 10 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach 
działów klasyfikacji budŜetowej . 

  

  

§ 11 

  

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku 
budŜetowym w kwocie 24.000 zł 

§ 12 

Wójt Gminy moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 250.000 zł. 

§ 13 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających 
pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.400.829 zł i spłat rat kredytów i poŜyczek w 
wysokości 440.000 zł.  



§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§15 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

  

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XII/106/04 Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

Dochody budŜetu Gminy śurawica na 2004 rok 

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

- pienięŜne darowizny mieszkańców na budowę wodociągu 

5.000 

5.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

• dochody z najmu składników majątkowych 
• wpływy z dzierŜawy nieruchomości gruntowych 
• zwroty za energię 
• wpływy za spaśne mienia 
• opłaty za wieczyste uŜytkowanie 
• wpływy ze sprzedaŜy mieszkań budynków komunalnych, 

działek budowlanych 
• odsetki 
• czynsz dzierŜawny koła łowieckiego 

720.661 

25.000 

1.200 

10.000 

8.000 

5.000 

670.000 

500 

961 

710 Działalność usługowa 

- wpływy z opłat cmentarnych 

8.000 

8.000 

750 Administracja publiczna 

• dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

102.000 

96.000 



rządowej zleconych gminie 
• opłaty za czynności egzekucyjne, za specyfikacje, 

prowizje, opłaty administracyjne 

  

6.000 

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

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 
w gminie 

1.634 

1.634 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, sprzęt komputerowy 
niezbędny do funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania 
Kryzysowego 

10.000 

10.000 

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

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
• podatek od nieruchomości 
• podatek rolny 
• podatek leśny 
• podatek od środków transportowych 
• podatek od czynności cywilnoprawnych 
• wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 

6.977.060 

  

15.000 

200 

3.572.789 

878.373 

20.101 

120.857 

50.200 

10.000 

  

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

  • podatek od spadków i darowizn 
• wpływy z opłaty targowej 
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
• wpływy z opłaty skarbowej 
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu 
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

7.000 

300 

15.200 

7.000 



• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
• podatek dochodowy od osób fizycznych 
• podatek dochodowy od osób prawnych 

261.000 

70.000 

10.000 

51 

1.798.989 

140.000 

758 RóŜne rozliczenia 

Subwencje ogólne z budŜetu państwa: 

• część oświatowa 
• cześć wyrównawcza 
• część równowaŜąca 

8.253.310 

7.025.245 

1.218.234 

9.831 

801 Oświata i wychowanie 

• dochody z najmu składników majątkowych 
• wpłaty za wodę i co 
• opłaty ZUS i specyfikacje 
• wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i za 

wyŜywienie w przedszkolu 

75.700 

3.000 

1.200 

1.500 

70.000 

852 Pomoc społeczna 

• Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami z tego: 

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 

• Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 
• Ośrodki pomocy społecznej 
• wpływy z usług 

693.100 

  

  

11.200 

519.000 

14.000 

147.400 

1.500 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

• wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych 
zakładu budŜetowego 

25.000 

5.000 



• pienięŜne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji  20.000 

  

  

Załącznik Nr 2 

do uchwały NrXII/106/04Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

Wydatki budŜetu Gminy śurawica na 2004 rok 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 188.000 

01008 Melioracje wodne 

a) wydatki majątkowe 

- wykonanie rowu Bolestraszyce-Wyszatyce 

136.000 

136.000 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

a) wydatki majątkowe 

• wodociąg śurawica 

b) wydatki bieŜące 

• opracowanie operatu wodno-prawnego 
• renowacje studni głębinowych w Wyszatycach 

32.000 

8.000 

8.000 

24.000 

4.000 

20.000 

01030 Izby rolnicze 

a) wydatki bieŜące 

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 

18.000 

18.000 

18.000 

01095 Pozostała działalność 

a) wydatki bieŜące 

- utylizacja zwierząt padłych i usługi w zakresie wyłapywania 

2.000 

2.000 

2.000 



bezpańskich psów 

600 Transport i łączność 1.543.640 

60004 Lokalny transport zbiorowy 

a) wydatki bieŜące 

- usługi transportowe świadczone przez PKS 

200.000 

200.000 

200.000 

60016 Drogi publiczne gminne 

a. wydatki bieŜące 

w tym wynagrodzenia i pochodne 

• zakup materiałów potrzebnych do wykonywania 
chodników, rowów , przepustów, wodo ścieków, zakup 
paliwa, części do urządzeń wykonujących prace  

• śurawica 85.000,  
• Buszkowice 20.000 
• Buszkowiczki 20.000 
• zakup znaków drogowych i luster drogowych, 

drogowskazów 
• umowy zlecenie na wykonanie chodników, rowów i 

przepustów 
• składki na ubezpieczenia społeczne 
• składki na Fundusz Pracy 
• usługi w zakresie remontowania dróg w tym: 
• Buszkowice  10.000 
• Buszkowiczki  10.000 
• Batycze  10.000 
• Kosienice 10.000 

1.313.940 

391 .940 

3.740 

125.000 

  

  

  

  

5.000 

18.000 

3.300 

440 

150.000 

  

  

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

  • Wyszatyce  20.000 
• śurawica  50.000 

  



• Orzechowce  10.000 
• Maćkowice  10.000 
• Bolestraszyce  20.000 
• róŜne opłaty i składki 
• remont drogi śurawica Górna na odcinku ul.: Słonecznej, 

Witosa, Rataja, Leśnej, Dworskiej 
• remont drogi Batycze 
• remont drogi Kosienice 
• remont drogi na cmentarz Buszkowice 
• remont drogi tzw. Barszczałówka 
•  

  

  

  

200 

10.000 

25.000 

35.000 

10.000 

10.000 

  c) wydatki majątkowe 

• budowa dróg gminnych w tym: 
• na budowę drogi gminnej śurawica, ul. Marszałka J. 

Piłsudskiego z programu SAPARD RUF – 145.494,96 
oraz 145.494,97 ze środków własnych i poŜyczki co daje 
kwotę 290.989,93 

• na budowę drogi gminnej śurawica, ul. Gen. W. Andersa, 
B. Prusa, St. śeromskiego, Kard. St. Wyszyńskiego, J. 
Matejki, Gen. K. Sosnkowskiego ze środków własnych i 
poŜyczki 589.010,07 

• budowa drogi na odcinku Armii Krajowej, Grota 
Roweckiego 20.000 

• budowa chodnika na odcinku drogi od SKR do 
skrzyŜowania z drogą do Szpitala (projekt)  
  7.000 

• budowa chodnika Bolestraszyce od kościoła w kierunku 
Buszkowiczek (projekt)    6.000 

• budowa drogi Bolestraszyce na odcinku od krzyŜówki 
Piekarnia w kierunku Pompa – Zabłocie (projekt) 9.000 

922.000 

922.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 



60095 Pozostała działalność 

a. wydatki bieŜące 

w tym wynagrodzenia i pochodne 

• świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów 
dotyczących bhp 

• składki na ubezpieczenia społeczne 
• składki na fundusz pracy 
• zakup materiałów i wyposaŜenia do: 
• utrzymania promu w Wyszatycach 
• utrzymania czystości na przystankach 
• wydanie świadectwa dopuszczenia promu do Ŝeglugi 
• wyciągania promu 
• ubezpieczenie promu 
• wykonanie remontu promu w Wyszatycach 
• remont przystanków 

b) wydatki majątkowe 

• budowa przystanków na terenie gminy (śurawica Górna, 
Maćkowice 

29.700 

21.700 

1.700 

600 

1.500 

200 

2.000 

2.000 

3.600 

600 

200 

9.000 

2.000 

8.000 

8.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 667.750 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

a. wydatki bieŜące 

w tym wynagrodzenia i pochodne 

• składki na ubezpieczenia społeczne 
• składki na Fundusz Pracy 
• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 

funkcjonowania budynków będących własnością gminy 
• zakup materiałów i wyposaŜenia do obsługi mienia 
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz 

wody 
• wykonanie ogrodzenia boiska w Buszkowicach 
• usługi budowlano-montaŜowe w zakresie remontów i 

konserwacji pomieszczeń i budynków w tym: 
• budynek Maćkowice 10.000 
• budynek Orzechowce 50.000 

667.750 

543.750 

250 

200 

50 

27.000 

7.000 

87.000 

8.000 



• budynek Bolestraszyce 10.000 
• budynek Kosienice   16.000 
• budynek Batycze  3.000 
• usługi związane z funkcjonowaniem budynków 
• usługi w zakresie gospodarki gruntami - podziały 
• usługi związane z gospodarką na mieniu 
• wykonanie MPZP 
• opracowanie projektów decyzji o warunkach 

zagospodarowania terenu 
• ubezpieczenie budynków 
• podatek od nieruchomości 

89.000 

  

  

  

  

  

30.000 

45.000 

6.000 

200.000 

40.000 

3.000 

1.500 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

  b) wydatki majątkowe 

• wykup gruntów na terenie gminy 
• wykup części budynku Ośrodka Zdrowia w śurawicy 
• wydatki na zakupy inwestycyjne w budynkach będących 

własnością gminy 
• remont i modernizacja ogrodzenia stadionu w śurawicy  

124.000 

5.000 

60.000 

5.000 

54.000 

710 Działalność usługowa 227.130 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

a. wydatki bieŜące 

54.580 

34.580 



w tym wynagrodzenia i pochodne 

• składki na ubezpieczenia społeczne 
• składki na Fundusz Pracy 
• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 

opracowań geodezyjno-kartograficznych (podziały, 
rozgraniczenia i mapy do celów projektowych) 

• usługi w zakresie opracowań geodezyjno-kartograf. - 
wyceny 

b) wydatki majątkowe 

• zakupy sprzętu do obsługi geodezyjnej 

580 

500 

80 

4.000 

  

30.000 

20.000 

20.000 

71035 Cmentarze 

a. wydatki bieŜące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

• składki na ubezpieczenia społeczne 
• składki na Fundusz Pracy 
• zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania 

cmentarzy komunalnych 
• usługi w zakresie utrzymania cmentarzy - bieŜących 

remont wywóz śmieci, ścinka drzew i inne usługi 
związane z utrzymaniem cmentarzy 

b) wydatki majątkowe 

• kaplica Wyszatyce 
• budowa cmentarza Górna śurawica (kaplica śurawica 

Górna) 
• zagospodarowanie cmentarza komunalnego w śurawicy 

Dolnej  
• zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości na 

cmentarzach 
• ogrodzenie cmentarza Bolestraszyce 

172.550 

20.550 

550 

500 

50 

5.000 

15.000 

  

152.000 

35.000 

70.000 

30.000 

5.000 

12.000 

  

  



Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

750 Administracja publiczna 2.654.111 

75011 Urzędy wojewódzkie 

a. wydatki bieŜące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

-świadczenia wynikające z przepisów bhp, wpłaty na PFRON, odpisy 
na ZFŚS 

• wynagrodzenia , nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 13,  

• pochodne od wynagrodzeń 

• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 
funkcjonowania administracji 

• usługi zdrowotne 
• podróŜe słuŜbowe krajowe 

b) wydatki majątkowe 

• wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i 
programów 

163.904 

w tym: 96.000zz 

158.104 

145.000 

5.104 

120.000 

w tym: 78.400zz 

25.000 

w tym 17.600zz  

6.000 

1.000 

1.000 

5.800 

5.800 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

a) wydatki bieŜące 

• wypłaty diet dla radnych i sołtysów 
• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do obsługi 

Rady i Komisji 
• szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa systemu 

komputerowego, aktualizacja programu 
• podróŜe słuŜbowe 
• bieŜący remont sali narad 

b) wydatki majątkowe 

• wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu nagłośniającego, 
komputerowego i ksero 

200.000 

195.000 

160.000 

8.000 

10.000 

7.000 

10.000 

5.000 



5.000 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

a. wydatki bieŜące 

w tym wynagrodzenia i pochodne 

- świadczenia wynikające z przepisów bhp, renta Staszkiewicz 

• wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 13, odprawy  

• pochodne od wynagrodzeń 
• wpłaty na PFRON 

czasopisma , gazety, informatory, kalendarze, ksiąŜki, pisma fachowe 
na stanowiska pracy, materiały biurowe, środki czystości, środki 
spoŜywcze, paliwo do samochodu kosiarek, wiązanki 
okolicznościowe, druki, sprzęt potrzebny do pracy wokół budynku UG 
w ramach utrzymania czystości, części do kosiarek 

2.290.207 

2.220.207 

1.738.207 

30.000 

1.437.000 

301.207 

14.000 

80.000 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

  • energia elektryczna, gaz, woda, ścieki. 
• usługi zdrowotne 
• podróŜe słuŜbowe zagraniczne 
• ubezpieczenia mienia  
• odpisy na ZFŚS 
• zakup usług pozostałych w tym: 
• opłaty pocztowe, telefoniczne, RTV  114.000 
• wykonanie alarmu w budynku UG  6.000 
• szkolenia, opłaty za szkoły   20.000 
• usługi prawnicze    24.000 
• konwój     2.000 
• bieŜące usługi w zakresie funkcjonowania administracji 8.100 
• utrzymanie czystości wokół gminy, bieŜący remont pomnika 

  6.800 
• wydawanie gazetki, usługi drukarskie, introligatorskie14.000 
• świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów, 

dokumentacji i wniosków    2.400 
• obsługa systemu komputerowego   8.000 
• usługi palaczy co     2.100 
• promocja gminy (wydawanie folderu, reklamówek)

 17.600 

40.000 

6.000 

4.000 

15.000 

35.000 

240.000 

  

  

  

  



• ogłoszenia obwieszczenia, ekspertyzy  5.000 
• wprowadzenie ISO    

 10.000 
• podróŜe słuŜbowe 

b) wydatki majątkowe 

• zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
wyposaŜenia 

• projekt przebudowy budynku UG wraz z rozpoczęciem 
remontu budynku UG 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.000 

70.000 

30.000 

40.000 

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

1.634 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

a) wydatki bieŜące 

- wydatki związane z zakupem materiałów potrzebnych do 
prowadzenia aktualizacji stałego spisu rejestru wyborców 

1.634 

1.634 

1.634 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 135.000 



75403 Jednostki terenowe Policji 

a) dotacja na rzecz środka specjalnego policji – koszty utrzymania i 
funkcjonowania jednostki policji w śurawicy 

8.000 

8.000 

  

75406 StraŜ Graniczna 

a) wydatki bieŜące 

- zakup paliwa 

1.000 

1.000 

1.000 

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 

a) wydatki bieŜące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

• zakup pełnego umundurowania OSP wynikającego z ustawy 
• składki na ubezpieczenie społeczne 
• składki na fundusz pracy 
• zakup paliwa, materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 

funkcjonowania OSP 
• energia elektryczna , gaz, woda i ścieki 
• manewry, szkolenia, umowy z kierowcami i komendantami, 

opłaty rejestracyjne, badania psychotechniczne i lekarskie 
kierowców, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu OSP 

• opłaty za ubezpieczenia samochodów (kierowców), druŜyn, 
budynków 

• naprawa sprzętu OSP 

b) wydatki majątkowe 

• modernizacja budynku OSP Maćkowice 
• modernizacja budynku OSP Orzechowce 
• wydatki na zakup pomp , sprzętu specjalistycznego dla OSP 

116.000 

93.000 

250 

5.000 

200 

50 

35.000 

12.000 

30.000 

  

7.000 

3.750 

23.000 

12.000 

6.000 

5.000 

75414 Obrona cywilna 

a) wydatki majątkowe 

- zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego potrzebnego do 
funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 

10.000 

10.000 

10.000 



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

85.050 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności podatkowych 

a. wydatki bieŜące  

w tym wynagrodzenia i pochodne 

• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 
• pochodne od wynagrodzeń 
• zakup materiałów i wyposaŜenia 

85.050 

85.050 

8.500 

66.550 

8.500 

10.000 

  

  

  

  

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie kwota 

757 Obsługa długu publicznego 64.000 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

a) wydatki bieŜące 

- odsetki od zaciągniętych poŜyczek i kredytów 

40.000 

40.000 

40.000 

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

a) wydatki z tytułu poręczeń 

- zabezpieczenie środków na ewentualną wpłatę z tytułu poręczenia 

24.000 

24.000 

24.000 

758 RóŜne rozliczenia 13.500 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 13.500 



a)wydatki bieŜące 

- rezerwy 

13.500 

13.500 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

801 Oświata i wychowanie 9.060.669 

80101 Szkoły podstawowe 

a. wydatki bieŜące w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne 

- dotacje  

• dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
niepełnosprawnego w szkole Nr 16 w Przemyślu w ramach 
porozumienia z Urzędem Miasta Przemyśl 

• fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatki wiejskie i 
mieszkaniowe, środki bhp 

• stypendia 
• wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodz.roczne13, 

nagrody jubileuszowe 
• pochodne od wynagrodzeń  
• usługi remontowe w tym: 
• Sz.P. Bolestraszyce – wykonanie cokołu, schodów, 

malowanie pomieszczeń, remont boiska sportowego i bieŜące 
remonty 50.000 

• SZ.P. Buszkowice – remonty bieŜące  5.000 
• Sz.P. Kosienice – bieŜące remonty   1.000 
• Sz.P. Maćkowice – remonty bieŜące  3.000 
• Sz.P. Orzechowce – wymiana instalacji elektrycznej, bieŜące 

remonty 1.000 
• Sz. P. Wyszatyce – wymiana okien i bieŜące remonty 22.000 
• Sz.P. śurawica Nr 1 – modernizacja sanitariatów i  
• bieŜące remonty 15.000 
• Sz. P. śurawica Nr 2 – malowanie, naprawa ogrodzenia i 

bieŜące remonty   10.000 
• badania lekarskie 
• usługi telefoniczne, RTV, dokształcanie, szkolenie, usługi w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, wywóz nieczystości, 
komunalne 

• podróŜe słuŜbowe 

4.364.520 

4.217.520 

3.426.700 

1.700 

1.700 

  

271.130 

4.000 

2.830.240 

596.460 

107.000 

  

  

  

  

  

  



• zakup pomocy naukowych i ksiąŜek do bibliotek szkolnych 
• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 

funkcjonowania szkół  
• ubezpieczenie budynków, mienia, wyposaŜenia, opłata za 

wyłączenie gruntów 
• odpis na ZFŚS 
• energia elektryczna , gaz, woda 

a. wydatki majątkowe 

- Szkoła Podstawowa Kosienice – wykończenie łącznika szkoły 

- modernizacja kotłowni w Buszkowicach 

  

  

  

  

  

  

1.700 

50.000 

3.500 

15.000 

86.100 

5.400 

165.290 

80.000 

147.000 

100.000 

39.000 

  

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

  • uzupełnienie zestawów komputerowych i zakup 
oprogramowania w tym: 

• Bolestraszyce 1.000 
• Buszkowice  1.000 
• Kosienice  1.000 

8.000 



• Maćkowice  1.000 
• Orzechowce 1.000 
• Wyszatyce  1.000 
• śurawica Nr 1 1.000 
• śurawica Górna 1.000 

80104 Przedszkola 

a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

dotacje 

• dotacje podmiotowe z budŜetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty w tym: 

• Przedszkole Wyszatyce 94.794 
• Przedszkole Bolestraszyce 94.794 
• Przedszkole Kosienice 94.794 
• Przedszkole Prywatne “Tęczowe Przedszkole” w Przemyślu 

15.167 
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bhp 
• wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 13 
• pochodne od wynagrodzeń 
• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 

funkcjonowania przedszkoli w tym: wyposaŜenie placu zabaw 
w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 

• zakup środków Ŝywności 
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 
• opłaty za energię, gaz i wodę 
• usługi w zakresie remontu placu zabaw w Przedszkolu Nr 1i Nr 

2 oraz bieŜące remonty i naprawy w obiektach przedszkolnych 
• zakup usług zdrowotnych  
• opłaty telefoniczne, RTV oraz koszty szkolenia, utrzymanie 

terenów zielonych 
• podróŜe słuŜbowe 
• ubezpieczenie mienia, budynków i wyposaŜenia 
• odpisy ZFŚS 

a. wydatki majątkowe 

• - zakup wyposaŜenia do kuchni w Przedszkolu Nr 2 w 
śurawicy 

1.215.789 

1.208.789 

673.900 

299.549 

299.549 

  

  

  

  

45.600 

560.840 

113.060 

27.100 

  

35.000 

14.940 

46.780 

28.000 

800 

9.000 

1.100 



1.230 

25.790 

7.000 

7.000 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

80110 Gimnazja 

a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

• fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatki wiejskie i 
mieszkaniowe, środki bhp 

• wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 13 

2.918.100 

1.758.100 

1.416.610 

120.670 

1.168.750 



• pochodne od wynagrodzeń 
• opłata za energię, gaz, wodę 
• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do 

funkcjonowania gimnazjów 
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 
• usługi w tym: 
• Gimnazjum Maćkowice – remonty bieŜące 3.000 
• Gimnazjum Orzechowce – wymiana instalacji elektrycznej, 

bieŜący remont,  10.000 
• Gimnazjum Wyszatyce – uzupełnienie ogrodzenia, malowanie 

pomieszczeń, renowacja 2 podłóg, zabezpieczenie szatni, 
bieŜące remonty  10.000 

• Gimnazjum śurawica – bieŜący remont  10.000 
• zakup usług zdrowotnych 
• szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, RTV, działalność 

sportowa 
• podróŜe słuŜbowe, zwrot kosztów zakwaterowania, ryczałty za 

samochody 
• delegacje zagraniczne 
• róŜne opłaty i składki, ubezpieczenie sprzętu i budynków 
• odpis na ZFŚS 

b) wydatki majątkowe 

• budowa segmentu dydaktycznego Gimnazjum w śurawicy 
• budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w 

Maćkowicach 
• budowa boiska w Wyszatycach 

247.860 

65.000 

20.000 

10.000 

33.000 

  

  

  

  

  

  

1.700 

13.000 

3.700 

1.600 

2.700 

70.120 

1.160.000 

900.000 

250.000 

10.000 

  

  

Dział Wyszczególnienie Kwota  



Rozdział w zł 

80113 DowoŜenie uczniów do szkół 

a. wydatki bieŜące w tym: 

dotacja 

• dotacje na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących 
Gminę do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 

• dowóz dzieci przez PKS do szkół 
• dowóz dzieci niepełnosprawnych i opiekunów do szkół 

129.000 

129.000 

10.000 

10.000 

  

  

100.000 

19.000 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

• świadczenia wynikające z przepisów bhp 
• wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 13 
• pochodne od wynagrodzeń 
• zakup materiałów i wyposaŜenia 
• bieŜące usługi remontowe 
• usługi zdrowotne 
• opłaty pocztowe , telefoniczne , RTV 
• podróŜe słuŜbowe 
• róŜne opłaty i składki 
• odpis na ZFŚS 

wydatki majątkowe 

• zakupy inwestycyjne – uzupełnienie sprzętu komputerowego 

354.820 

352.820 

313.930 

1.000 

263.100 

50.830 

6.500 

3.000 

300 

15.000 

6.000 

1.000 

6.090 

2.000 

2.000 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.940 



a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bhp 
• wynagrodzenia 
• pochodne od wynagrodzeń 
• dofinansowanie opłat za kształcenia nauczycieli 
• podróŜe słuŜbowe, zwrot kosztów zakwaterowania 
• odpis na ZFŚS 

45.940 

17.740 

1.200 

14.590 

3.150 

10.600 

15.525 

875 

80195 Pozostała działalność 

a. wydatki bieŜące w tym: 

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół i 
przedszkoli 

32.500 

32.500 

32.550 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

851 Ochrona zdrowia 75.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

dotacje 

• dotacje dla ZHP w śurawicy na zorganizowanie wypoczynku 
dla dzieci z rodzin patologicznych 

• dotacja dla Biura Terenowego ZOSP RP na zorganizowanie 
wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych  

• wynagrodzenie wypłacane członkom komisji przeciwdziałania 
alkoholizmowi 

• zakup materiałów i wyposaŜenia do bieŜącej pracy 
• zakup materiałów i wyposaŜenia dla Punktów 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w poszczególnych placówek: 

70.000 

70.000 

3.750 

30.000 

27.000 

3.000 

3.500 

4.950 



• Szkoła Podstawowa śurawica Górna  1.190 
• Zespól Szkól w Wyszatycach  1.190 
• Dom Rekolekcyjny w Maćkowicach  1.190 
• Gimnazjum w śurawicy   1.210 
• DL Bolestraszyce    1.190 
• Szkoła Podstawowa Kosienice  1.190 
• DL Batycze     1.190 
• Dom Parafialny w Buszkowicach  1.190 
• Zespól Szkól w Orzechowcach  1.190 
• DL w Buszkowiczkach   1.190 
• LKS śurawianka    1.190 
• Dom Parafialny w śurawicy   1.190 
• opłata za energię dla Domu Parfialnego w śurawicy, w którym 

prowadzone są zajęcia terapeutyczne 
• szkolenie, programy profilaktyczno-edukacyjne, opinie 

biegłych sądowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej 
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
• podróŜe słuŜbowe 

14.300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.000 

12.000 

250 

4.000 

85158 Izby wytrzeźwień 

a. wydatki bieŜące w tym: 

dotacje 

- wydatki przeznaczone na dotacje dla Gminy Miejskiej w Przemyślu 
na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w śurawicy 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

  

  

Dział Wyszczególnienie Kwota  



Rozdział w zł 

852 Pomoc społeczna 1.151.550 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

a) wydatki bieŜące 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

11.200 zz 

11.200 zz  

11.200 zz 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na 
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a takŜe za osoby 
rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad cięŜko chorym członkiem rodziny 

a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

• wypłata zasiłków 

• składki na ubezpieczenia społeczne 
• usługi świadczone w ramach pomocy społecznej 

652.000 

w tym: 519.000zz 

133.000zw 

  

  

652.000 

61.000zz 

458.000 zz 

130.000 zw 

61.000 zz 

3.000 zw 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

a) wydatki bieŜące 

- wypłata dodatków mieszkaniowe 

100.000zw 

100.000zw  

100.000 zw 

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 

a) wydatki bieŜące 

- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla 
podopiecznych 

14.000zz 

14.000zz 

14.000 zz 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

a. wydatki bieŜące w tym: 

264.346 

w tym: 147.400zz 



wynagrodzenia i pochodne 

• wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne 
13 

• pochodne od wynagrodzeń 

• wpłaty na PFRON 
• odpis na ZFŚS 
• świadczenia wynikające z przepisów bhp 
• zakup materiałów i wyposaŜenia 
• opłaty pocztowe, szkolenia, opłaty za dokształcanie kadry, 

opłaty za obsługę systemu 
• podróŜe słuŜbowe 
• opłaty na dostawę energii elektrycznej, gazu 
• zakup usług lekarskich 

b) wydatki majątkowe 

• zakup programów i sprzętu komputerowego 

259.346 

220.546 

182.084 

w tym: 124.000zz 

38.462 

w tym; 23.400zz 

1.200 

6.000 

3.000 

12.000 

12.000 

2.000 

2.000 

600 

5.000 

5.000 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

a. wydatki bieŜące w tym: 

wynagrodzenia i pochodne 

• wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 13 

• pochodne od wynagrodzeń 

72.004 

72.004 

49.554 

37.619 



• wpłaty na PFRON 
• odpis na ZFŚS 
• świadczenia wynikające z przepisów bhp 
• zakup materiałów i wyposaŜenia 
• zakup usług zdrowotnych 
• świadczenie usług opiekuńczych w ramach umowy 

dotacje 

• dotacja dla Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Hospocjum w 
celu udzielenia bezpłatnych świadczeń lekarsko –
pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz zabezpieczenie 
szczególnych potrzeb chorych z naszej gminy 

• dotacje dla Polskiego Związku Głuchych Ośrodek Rehabilitacji 
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Przemyślu 
w celu udzielenia bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych dla 
inwalidów słuch. z naszej gminy. 

11.935 

400 

1.400 

700 

1.200 

150 

9.600 

9.000 

7.000 

  

  

2.000 

85295 Pozostała działalność 

a) wydatki bieŜące 

• zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego do obsługi 
doŜywiania dzieci  

• doŜywianie dzieci 

38.000 

38.000 

8.000 

30.000 

  

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.647.700 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

a) wydatki majątkowe 

• Wydatki inwestycyjne w tym: 
• Kanalizacja sanitarna w śurawicy 
• Kanalizacja Bolestraszyce 

4.116.100 

4.086.100 

4.086.100 



• Kanalizacja sanitarna w m. śurawica, Bolestraszyce, 
Wyszatyce 

• Kanalizacja Orzechowce 
• Budowa oczyszczalni w śurawicy 
• Kanalizacja Buszkowice 
• Kanalizacja Buszkowiczki 
• Wykonanie projektu dalszej części kanalizacji śurawica 
• Wykonanie projektu dalszej części kanalizacji Orzechowce 
• Wykonanie projektu dalszej części kanalizacji Bolestraszyce 
• Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Wyszatycach 

b) wydatki bieŜące 

• wydatki związane z ochroną środowiska 

15.000 

70.000 

3.300.000 

235.000 

139.000 

30.000 

30.000 

23.000 

7.000 

10.000 

227.100 

30.000 

30.000 

90002 Gospodarka odpadami 

a) wydatki bieŜące 

• wydatki na rekultywację składowiska odpadów 
• uporządkowanie składowiska 
• monitoring składowiska 
• opłaty za składowanie odpadów 

55.000 

55.000 

20.000 

5.000 

10.000 

20.000  

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

a. wydatki bieŜące w tym” 

pochodne od wynagrodzeń 

• utrzymanie czystości w ramach zadań własnych 
• odśnieŜanie 
• składki na ubezpieczenia społeczne  
• składki na Fundusz Pracy 

115.600 

115.600 

600 

55.000 

60.000 

500 



100 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

a) wydatki bieŜące 

• róŜne opłaty i składki 

1.000 

1.000 

1.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

a) wydatki bieŜące 

• energia elektryczna 
• usługi w ramach bieŜącego utrzymania stanu technicznego 

sieci oraz racjonalizacji sieci elektrycznej 
• wykonanie układu sterowniczo-pomiarowego oświetlenia 

ulicznego w Bolestraszycach wraz z opłatą przyłączeniową 

a. wydatki majątkowe 

• wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego w tym: 
• Batycze  53.000 
• Maćkowice  20.000 
• Kosienice  23.500 
• Buszkowiczki  3.500 

360.000 

260.000 

248.000 

10.000 

2.000 

100.000 

100.000 

  

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

w zł 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 243.560 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

a) wydatki bieŜące 

• zakup materiałów i wyposaŜenia dla: 
• Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej w 

śurawicy 5.000 
• Kółko muzyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w śurawicy

 3.500 
• kółka plastycznego w śurawicy 1.500 
• pracowni ceramiki w śurawicy 1.500 
• kółka Plastycznego w Buszkowicach  1.000 
• kółka muzycznego w Orzechowcach  3.500 
• kółka tanecznego w Wyszatycach  2.000 

63.560 

63.560 

23.000 

  

  

  

  



• na organizowanie imprez w zakresie kultury i sztuki oraz świąt 
państwowych na terenie gminy 5.000 

• usługi w ramach działalności Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca 
Ziemi Przemyskiej w śurawicy 

• świadczenie usług instruktorów muzyki, i ceramiki 
• świadczenie usług instruktorów plastyki w Buszkowicach w 

ramach umowy o dzieło  
• usługi w zakresie imprez kultury i sztuki oraz świąt na terenie 

gminy  

  

  

  

  

  

5.000 

21.000 

4.560 

10.000 

92116 Biblioteki 

a. wydatki bieŜące w tym: 

dotacje 

• dotacja dla biblioteki 
• dotacja dla stowarzyszenia TPN Przemyśl - Biblioteka 

175.000 

175.000 

175.000 

170.000 

5.000 

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 

a) wydatki bieŜące 

• usługi budowlano-montaŜowe w zakresie remontów i 
konserwacji budynków będących własnością gminy wpisanych 
do ewidencji zabytków w ramach zadania własnego. 

5.000 

5.000 

5.000 

926 Kultura fizyczna i sport 74.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

a. wydatki bieŜące w tym: 

dotacje na imprezy sportowe i zadania z zakresu kultury fizycznej dla: 

• LKS śurawianka 
• LKS Kosienice – Tęcza 
• LKS Kosienice – szachy 
• LKS Orzechowce 
• LKS Wyszatyce 

74.000 

74.000 

74000 

18.000 

10.000 

7.000 



• LKS Batycze 10.000 

22.000 

7.000 

  

  

  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII/106/04Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

Dotacje celowe związane z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej zlecony Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań 

Dochody 

Dział    Kwota w zł 

750 Administracja publiczna 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań 
bieŜących zleconych z zakresu spraw obywatelskich 

96.000 

96.000 

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

- dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań 
bieŜących zleconych z zakresu aktualizacji stałego rejestru 
wyborców 

1.634 

1.634 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań 
bieŜących zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

10.000 

10.000 

852 Pomoc społeczna 

• dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań 
bieŜących zleconych z zakresu administracji rządowej 
na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne 

• - dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących zleconych z zakresu administracji 

691.600 

519.000 

  

  



rządowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 
• - dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację 

zadań bieŜących zleconych z zakresu administracji 
rządowej na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze 

• - dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących zleconych z zakresu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

147.400 

  

14.000 

  

11.200 

Razem   799.234 

  

  

  

Wydatki 

Dział  

Rozdział 

  Kwota w zł 

750 

75011 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

a. wydatki bieŜące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

96.000 

96.000 

96.000 

96.000 

751 

75101 

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

a) wydatki bieŜące 

1.634 

1.634 

1.634 

754 

75414 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

Obrona cywilna 

-a) wydatki majątkowe 

10.000 

10.000 

10.000 

852 

85213 

Pomoc społeczna 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

691.600 

11.200 



  

  

85214 

  

  

  

85216 

  

85219 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

a. wydatki bieŜące 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 

a. wydatki bieŜące,  

w tym : składki na ubezpieczenia społeczne 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 

a. wydatki bieŜące 

Ośrodki pomocy społecznej 

a. wydatki bieŜące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

11.200 

519.000 

519.000 

61.000 

14.000 

14.000 

147.400 

147.400 

Razem   799.234 

  

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XII/106/04Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

  

  

Przychody związane z finansowaniem wydatków  

nie mających pokrycia w planowanych dochodach 

oraz rozchody związane ze spłatą rat poŜyczek i kredytów 

  

  

Przychody 

§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i poŜyczek na 4.400.829 



rynku krajowym 

  

  

Rozchody 

§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

992 Spłaty otrzymanych poŜyczek i kredytów krajowych 440.000 

  

Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XII/106/04 Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

  

Wykaz limitów na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 

I. Nazwa programu Remont i modernizacja ogrodzenia stadionu w śurawicy. 

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy w śurawicy. 

Okres realizacji programu: 2004- 2006 rok. 

Wysokość wydatków poszczególnych latach realizacji programu 

 a) rok 2004 54.000, 

  26.821,90 ze środków programu SAPARD Działanie 4 

  27.178,10 ze środków własnych 

 b) rok 2005 1.000 

 c) rok 2006 500 

Łączne nakłady finansowe  55.500 

Cel programu: zabezpieczenie obiektu stadionu oraz poprawienie wizerunku miejsca publicznego. 

  

Załącznik Nr 6 



do uchwały Nr XII/106/04 Rady Gminy w śurawicy 

z dnia 16 stycznia 2004r. 

Przychody i wydatki zakładu budŜetowego (w złotych) 

Stan funduszu 
obrotowego na 
początek roku 

Przychody W tym  

dotacja 

Wydatki Stan funduszu 
obrotowego na 
koniec roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej – Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w śurawicy z siedzibą w 
Wyszatycach 

72.000 1.200.000 0 1.200.000 72.000 

Przychody i wydatki środków specjalnych (w złotych) 

Stan funduszu 
obrotowego na 
początek roku 

Przychody Wydatki Stan funduszu 
obrotowego 

na koniec roku 

Szkoły podstawowe 

21.947 30.000 46.947 5.000 

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych) 

Stan funduszu 
obrotowego na 
początek roku 

Przychody Wydatki Stan funduszu 
obrotowego 

na koniec roku 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

49.632 90.000 139.132 500 

  

  

Informacja o stanie mienia komunalnego 

gminy śurawica na dzień 31.12.2003r. 

1. Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie  

- decyzji Wojewody  

• ksiąg wieczystych 



• aktów notarialnych 

1. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego 836,6448 ha na dzień 31.12.2003r. 

Lp Miejscowość Stan na 
01.01.2003 

w zł 

Przychód Rozchód Stan na 
31.12.2003 

W zł 

Stan na 

01.01. 

2003 

powierz. 

W ha 

Przychód Rozchód Stan na  

31.12 

2003 

powierz. 

w ha 

1 Orzechowce 96.625 - 188 96.437 34,17 - 0,0628 34,1072 

2 Batycze 47.383 - - 47.383 19,82 - - 19,82 

3 Maćkowice 439.075 15.523 17.716 436.882 117,18 0,4361 0,5436 117,0725 

4 Kosienice 216.007 - 650 215.357 68,89 - 0,2250 68,665 

5 Buszkowice 181.765 - 255 181.510 42,7813 0,0161 0,0585 42,7389 

6 Buszkowiczki 223.482 - 3.425 220.057 38,94 0.0146 0,7160 38,2326 

7 Bolestraszyce 717.685 - 8.077 709.608 136,4101 - 0,6479 135,762 

8 Wyszatyce 814.475 - 36.445 778.030 306,8551 0,2230 6.4973 300,5808 

9 śurawica 648.869 750 8.080 641.539 80,02 0,1496 0,5100 79,6596 

  Razem 3.385.366 16.273 74.836 3.326.803 845,0665 0,8394 9.2611 836,6448 

Budynki i budowle będące własnością gminy w poszczególnych miejscowościach: 

Batycze 

Lp Nr działki Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 01.01. 
2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na 
31.12.2003 

1 249, 250 0,32 budynek Domu 
Ludowego 

87.302,10 brak 87.302,10 

Maćkowice 

Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na 
31.12.2003 

1 488/2250 0,10 budynek OSP 

ogrodzenie,  

46.815,04 brak 46.815,04 



zbiornik p.poŜ 

2 1194 0,61 budynek Agronomówki 

budynek gospodarczy 

ogrodzenie 

32.644,25 brak 32.644,25 

3 1191/3 0,09 studnia głębinowa 801,75 brak 801,75 

4     dom ludowy 

budynek gospodarczy 

ogrodzenie 

81.969,79 brak 81.969,79 

5 1197 1.16 pałac 1.027.420,00 brak 1.027.420,00 

6     cerkiew   + 2.500,00 2.500,00 

      Razem 1.189.650,83 2.500,00 1.192.150,83 

Orzechowce 

  Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na 
31.12.2003 

1 17/4 
250 

0,10 budynek Domu 
Ludowego 

z ogrodzeniem 

368.775,00 brak 368.775,00 

2 17/4 0,10 budynek OSP 26.750,84 brak 26.750,84 

      Razem 395.525,84 brak 395.525,84 

Wyszatyce 

Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na  

31.12.2003 

1 2097 
250 

2,23 Szatnia -boisko 2.700,00 brak 2.700,00 

2 1641 0.03 budynek WDK 197.445,09 brak 197.445,09 

3     Cerkiew   + 4.500,00 4.500,00 

4     Budynek 
przedszkola 

  +70.211,14 70.211,14 

5     Osadnik ścieków   +2.928,20 2.928,20 



6     Ogrodzenie   +5.227,20 5.227,20 

      Razem 200.145,09 +82.866,54 283.011,63 

Bolestraszyce 

Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na 
31.12.2003 

1 942/1 , 
942/2 

3,71 zabudowania po SKR 119.677,67 -2.700,00 116.977,67 

2 755/2 0,06 budynek dawnej szkoły 21.907,43 brak 21.907,43 

3 951/1 0,06 Dom Ludowy 58.069,53 brak 58.069,53 

4 966/5 0,02 Budynek sklepu 30.086,86 brak 30.086,86 

5 837 0,02 Budynek OSP i 
ogrodzenie 

76.308,20 brak 76.308,20 

6     Budynek szkoły   + 4.500,00 4.500,00 

7     Budynek przedszkola   +150.400,61 150.400,61 

8     Budynek gospodarczy   +3.647.44 3.647,44 

9     Ogrodzenie   +5.675,63 5.675,63 

10     Nawierzchnie i drogi   +1.736,11 1.736,11 

11     Kanalizacja - osadnik   +8.184,68 8.184,68 

12     Studnia i wodociąg   +3.111,39 3.111,39 

      Razem 306.049,69 174.555,86 480.605,55 

Buszkowice 

Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na  

31.12.2003r. 

1 81/2  0,62 budynek Domu 
Ludowego 

153.202,49 brak 153.202,49 

2     Budynek OSP   + 26.000,00 26.000,00 

      Razem 153.202,49 26.000,00 179.202,49 

  

  

Buszkowiczki 



Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 
2003r. 

Stan na 
31.12.2003. 

1 234/4  0,21 budynek Domu Lud. 

budynek gospodarczy 

ogrodzenie 

108.284,66 brak 108.284,66 

      Razem 108.284,66 brak 108.284,66 

Kosienice 

Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany  

w 2003 

Stan na 
31.12.2003. 

1 800  0,25 budynek dawnej poczty 11.607,42 brak 11.607,42 

2 798 0.58 garaŜe po SKR 20.129,45 brak 20.129,45 

3 436 0,04 budynek Domu Ludowego 31.912,27 brak 31.912.27 

4     Budynek podworski   + 23.000,00 23.000,00 

5     Zabudowania podworskie   + 50.000,00 50.000,00 

6     Budynek biblioteki   + 20.000,00 20.000,00 

      Razem 63.649,14 93.000,00 156.649,14 

śurawica 

Lp Nr 
działki 

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany  

W 2003 

Stan na 
31.12.2003r. 

1 3/28  2.49 dworek drewniany 6.105,00 Brak 6.105,00 

2 477/16 2,38 szatnia -boisko 2.700,00 Brak 2.700,00 

3 335 0,05 budynek Urzędu Gminy 

budynek gospodarczy 

ogrodzenie 

plac z asfaltem 

749.692,10 

8.739,70 

4.136,84 

27.480,70 

brak 749.692,10 

8.739,70 

4.136,84 

27.480,70 

5 487/3   budynek czworaków 208,00 - 208,00 - 

6 8 0,03 budynek mieszkalny 3.330,00 Brak 3.330,00 

9     budynek mieszkalny 1.330,00 brak 1.330,00 



10     Barak kolejowy   + 4.200,00 4.200,00 

      Razem 803.722,34 3.992,00 807.717,34 

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania . 

a. dochody z wieczystego uŜytkowania 3.433 
b. dochody ze sprzedaŜy budynków i działek 218.099 
c. dochody z czynszów dzierŜawy gruntów mienia komunalnego 3.671 
d. dochody z czynszów dzierŜawy lokali uŜytkowych i mieszkań 22.278 

4. Dane dotyczące innych niŜ własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych 
prawach rzeczowych, uŜytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, oraz 
posiadaniu nie występują. 

  

  

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkół i Przedszkoli  

gminy śurawica na dzień 31.12.2003 r. 

  

  

Ogólna powierzchnia gruntów 20,62 ha 

Szkoła - miejscowość Stan na 31.12.2003 

Szkoła Podstawowa Batycze 1,61 

Szkoła Podstawowa Bolestraszyce 1,59 

Szkoła Podstawowa Buszkowice 1,45 

Szkoła Podstawowa Kosienice 2,24 

Szkoła Podstawowa Maćkowice 5,39 

Szkoła Podstawowa Orzechowce 1,35 

Szkoła Podstawowa Wyszatyce 1,47 

Szkoła Podstawowa śurawica 2,44 

Szkoła Podstawowa śurawica Górna 1,29 

Szkoła Podstawowa Wiarus 1,64 

Razem ha 20,47 



  

  

Budynki , budowle i inne urządzenia 

stanowiące mienie Szkół i Przedszkoli 

Batycze 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.20023 

1. Budynek szkoły - stary 12.830,53 -12.830,53 0,00 

2. Budynek gospodarczy 1.230,69 -1.230,69 0,00 

3. Studnia 800,29 -800,29 0,00 

4. Kocioł gazowy 4.200,00 -4.200,00 0,00 

5. Budynek szkoły - nowy  +538.644,95 538.644,95 

 Razem 19.061,51  538.644,95 

  

  

Bolestraszyce 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły – główny 247.529,88 +85.088,48 332.618,36 

2. Budynek gospodarczy 5.906,25   5.906,25 

3. Ogrodzenie 5.776,54   5.776,54 

4. Studnia 1.376,01   1.376,01 

5. Osadnik ścieków 2.927,23   2.927,23 

6. Dojście betonowe 1.414,73   1.414,73 

7. Nowa szkoła z inwestycji 642.844,21   642.844,21 

8. Kocioł gazowy w nowej szkole 7.000,00   7.000,00 

  Razem 914.774,85   999.863,33 

  

Buszkowice 



Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły 415.322,50 +66.906,06 482.228,56 

2. Budynek gospodarczy 7.207,92   7.207,92 

3. Studnia z hydroforem 1.376,01   1.376,01 

4. Ogrodzenie 10.607,13   10.607,13 

5. Osadnik ścieków 4.059,30   4.059,30 

6. Nawierzchnie 614,44   614,44 

  Razem 439.187,30   506.093,36 

Kosienice 

  

  

  

  

Maćkowice 

Lp. Nazwa obiektu Stan na Zmiany w 2003 Stan na 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły  139.610,87   139.610,87 

2. Ogrodzenie 12.343,23   12.343,23 

3. Studnia 1.473,54   1.473,54 

4. Nawierzchnie, ulice, place 7.829,57   7.829,57 

5. Osadnik ścieków 2.927,23   2.927,23 

6. Nawierzchnie ------   ------ 

7. Studnia z hydroforem ------   ------ 

8. Budynek gospodarczy 8.734,98   8.734,98 

9. Kocioł gazowy 23.000,00   23.000,00 

 Razem 195.919,42  195.919,42 



01.01.2003 31.12.2003 

1. Budynek szkoły 318.017,60   318.017,60 

2. Dom nauczyciela 61.328,18   61.328,18 

3. Budynek gospodarczy przy DN 9.802,32   9.802,32 

4. Ogrodzenie z siatki 6.751,80   6.751,80 

5. Osadnik ścieków 2.927,23   2.927,23 

6. Studnia z hydroforem 1.678,51   1.678,51 

  Razem 400.505,64   400.505,64 

Orzechowce 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12,2003 

1. Budynek szkoły 170.362,63 +38.167,48 208.530,11 

2. Dom nauczyciela 56.493,53   56.493,53 

3. Ogrodzenie z elementów 28.373,29   28.373,29 

4. Budynek gospodarczy 24.032,04   24.032,04 

5. Studnia z hydroforem 1.473,54   1.473,54 

6. Kanalizacja odpływowa 2.331,91   2.331,91 

7. Kotły c.o. węglowe 6.668,78   6.668,78 

  Razem 289.735,72   327.903,20 

Wyszatyce 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły 299.419,11 +29.380,45  328.799,56 

2. Ogrodzenie z siatki 13.075,02   13.075,02 

3. Osadnik ścieków 2.927,23   2.927,23 

4. Kocioł c.o. gazowy --------  ------- 

5. Kocioł gazowy 13.410,60  13.410,60 

  Razem 328.831,96   358.212,41 

śurawica Nr 1 



Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły – głównej 681.124,83   681.124,83 

2. Budynek gospodarczy 2.647,31   2.647,31 

3. Ogrodzenie z siatki 38.790,86   38.790,86 

4. Studnia z hydroforem 1.473,54   1.473,54 

5. Drogi, place, nawierzchnie 14.490,26   14.490,26 

  Razem 738.526,74   738.526,74 

  

  

śurawica”Wiarus” 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły 800.288,74   800.288,74 

2. Kotłownia 55.841,26   55.841,26 

3. Kocioł gazowy 11.670,00   11.670,00 

4. Ogrodzenie z siatki 28.374,47   28.374,47 

5. Oświetlenie na słupach 
stalowych 

9.852,60   9.852,60 

6. Drogi i place 52.401,83   52.401,83 

  Razem 958.428,90   958.428,90 

  

śurawica Nr 2 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek szkoły – Dwór 21.924,33   21.924,33 

2. Ogrodzenie z siatki 6.201,25   6.201,25 

3. Budynek szkoły – po SKR 433.292,30 +6.363,75 439.656,05 

4. Sala gimnastyczna 102.338,82   102.338,82 

5. Kocioł gazowy 7.896,56   7.896,56 



  Razem 571.653,26   578.017,01 

śurawica – Gimnazjum 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
15.12.2003 

1. Hala sportowa 2.258.402,54 +6.747,50 2.265.150,04 

2. Ogrodzenie z elementami 
stalowymi 

39.654,04   39.654,04 

3. Drogi manewrowe i p.poŜ. 16.050,00   16.050,00 

4. Kotły gazowe 32.374,16   32.374,16 

  Razem 2.346.480,74   2.353.228,24 

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Bolestraszycach 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.200 Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003 

1. Budynek przedszkola 150.400,61 150.400,61 0 

2. Budynek gospodarczy 3.647.44 3.647,44 0 

3. Ogrodzenie 5.675,63 5.675,63 0 

4. Nawierzchnie i drogi 1.736,11 1.736,11 0 

5. Kanalizacja - osadnik 8.184,68 8.184,68 0 

6. Studnia i wodociąg 3.111,39 3.111,39 0 

  Razem 172.755,86 172.755,86 0 

  

  

  

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Wyszatycach 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003 

Zmiany w 2003 Stan na 
3112.2003 

1. Budynek przedszkola 70.211,14 70.211,14 0 

2. Osadnik ścieków 2.928,20 2.928,20 0 

3. Ogrodzenie 5.227,20 5.227,20 0 



  Razem 78.366,54 78.366,54 0 

  

  

  

Przedszkole śurawica Nr 1 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2002 

Zmiany w 2002 Stan na 
31.12.2002 

1. Budynek przedszkola 97.039,69 +18.595,56 115.635,25 

2. Studnia z hydroforem  1.473,54   1.473,54 

3. Ogrodzenie 5.843,94 +10.320,20 16.164,14 

  Razem 104.357,17   133.272,93 

  Ogółem 7.558.585,61   8.339.738,53 

  

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
z wykonywania posiadania: 

a/ dochody z wieczystego uŜytkowania brak 

b/ dochody ze sprzedaŜy budynków i działek brak 

c/ dochody z czynszów dzierŜawy gruntów mienia komunalnego brak 

d/ dochody z czynszów dzierŜawy lokali uŜytkowych i mieszkań brak 

Dane dotyczące innych niŜ własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych prawach 
rzeczowych, uŜytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, oraz 
posiadaniu nie występują 


