
PLAN  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY  RABA  WYŻNA  NA  2005 ROK

Wydatki budżetu gminy  na 2005 rok wynoszą 19 694 410 zł .
Załącznik nr 2 przedstawia plan wydatków  według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z
podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe . W wydatkach bieżących wyszczególnione są
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń .

    Załącznik nr 2
 do uchwały nr XXVIII/235/2005
  Rady Gminy Raba Wyżna
  z dnia 27 stycznia 2005

Dz. Rozd
z

NAZWA  PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK

010 ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 7 685
0101

0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1.wydatki majątkowe

2 440
2 440

0103
0

Izby rolnicze 
1.Wydatki bieżące
w tym:
dotacje

1 545
1 545

1 545
0109

5
Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

3 700
3 700

600 TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 1 626 336
6001

3
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe

430 000
430 000

6001
4

Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące :
W tym:
dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst.
porozumień 
 
wydatki majątkowe 
W tym  :
dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie
porozumień  

346 000
78 625

78 625

267 375

267 375

6001
6

Drogi publiczne gminne 
1.Wydatki bieżące 
2.wydatki majątkowe 

850 336
633 736
216 600

700 GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 350 000

7000
5

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
1.Wydatki bieżące 

350 000
350 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000
7100

4
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące

10 000
10 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 252 910



7501
1

Urzędy Wojewódzkie
1.Wydatki bieżące
w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

143 500
143 500

139 400
7502

2
Rady gmin 
1.Wydatki bieżące 

128 700
128 700

7502
3

Urzędy gmin
1.Wydatki bieżące
w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2. wydatki majątkowe 

1 900 710
1 870 710

1 487 210
30 000

7509
5

Pozostała  działalność 
1.Wydatki bieżące  
  w tym:

a. a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b. dotacje i subwencje /wpłaty do Związków Gmin/

80 000
80 000

16 000
20 000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I  OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

2 000

7510
1

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
1.Wydatki bieżące 
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 000
2 000

2 000

754 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA
P/POŻAROWA

160 250

7541
2

Ochotnicze Straże Pożarne
1.Wydatki bieżące 
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

160  000
160 000

1 000
7541

4
Obrona cywilna
1.Wydatki bieżące  

250
250

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ  WYDATKI  ZWIAZANE  Z  ICH  POBOREM

27 500

7564
7

Pobór podatków , opłat i niepodatkowych  należności
budżetowych
1.Wydatki bieżące
w tym :
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

27 500
27 500

22 000

757 OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO 165 000
7570

2
Obsługa  papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 
1.Wydatki bieżące  
w tym :
obsługa długu publicznego

 165000

165 000

165 000
758 RÓŻNE  ROZLICZENIA 150 000

7581
8

Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
-wydatki bieżące – rezerwa ogólna
-wydatki majątkowe – rezerwa celowa

150 000

100 000
50 000

801 OŚWIATA  I WYCHOWANIE 10 661 800



8010
1

Szkoły podstawowe
1.Wydatki bieżące 
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2. wydatki majątkowe 

5 946 400
5 086 300

4 136 700

860 100
8010

4
Przedszkola 
1.Wydatki bieżące 
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

971 000
971 000

770 640
8011

0
Gimnazja
1.Wydatki bieżące
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2. wydatki majątkowe 

3 096 700
2 496 700

2 056 000
600 000

8011
3

Dowożenie uczniów do szkół
1.Wydatki bieżące
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

327 000
327 000

86 360
8011

4
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej  szkół
1.Wydatki bieżące
W tym:

a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

230 000
230 000

208 200

8014
6

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1.Wydatki bieżące

46 700
46 700

8019
5

Pozostała działalność 
1.Wydatki bieżące /zfśs emerytów i rencistów 34 400,
przejazdy dzieci na zawody sportowe – 10 000 /

44 000
44 000

851 OCHRONA  ZDROWIA 120 000
8515

4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b. dotacje 

120 000
120 000

21 000
40 000

852 POMOC  SPOŁECZNA 3 138 929
8520

2
Domy pomocy społecznej
1.wydatki bieżące

30 000
30 000

8521
2

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.wydatki na bieżące
w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 269 720

2 269 720

59 967
8521

3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające  niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
1.Wydatki bieżące

40 770

40 770
8521

4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne  
1.Wydatki bieżące

344 270
344 270

8521
5

Dodatki mieszkaniowe 
1.Wydatki bieżące

10 000
10 000



8521
9

Ośrodki Pomocy Społecznej 
1.Wydatki bieżące
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

348 627
348 627

301 000
8522

8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1.Wydatki bieżące
  w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

65 542
65 542

58 751
8529

5
Pozostała działalność 
1.Wydatki bieżące

30 000
30 000

854 EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 20 000
8541

5
Pomoc materialna dla uczniów
1.Wydatki bieżące

20 000
20 000

900 GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA
ŚRODOWISKA

606 500

9000
1

Gospodarka ściekowa i ochrona  wód
1.wydatki bieżące
 w tym :
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.wydatki majątkowe 
w tym :
dotacja celowa 

275 500
10 0000

8 000
265 500

70 500
9000

3
Oczyszczanie miast i wsi
1.wydatki bieżące

45 000
45 000

9000
4

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1.wydatki bieżące

10 000
10 000

9001
5

Oświetlenie ulic , placów i dróg
1.wydatki bieżące 

275 000
275 000

9009
5

Pozostała działalność 
1.wydatki bieżące 

1 000
1 000

921 KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

315 000

9210
9

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
1.wydatki bieżące
w tym 
dotacje /GOK/

200 000
200 000

200 000
9211

6
Biblioteki.
1.wydatki bieżące
w tym 
dotacje

115 000
115 000

115 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 80 500

9260
1

Obiekty sportowe
wydatki majątkowe 

30 500
30 500

9260
5

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1.wydatki bieżące
w tym :
dotacje

50 000
50 000

50  000
RAZEM  : 19 694 410



OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW  :  

Wydatki  gminy Raba Wyżna przedstawiają się następująco:
 
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –  w rozdz. 01010 zaplanowano wydatki na ekspertyzę
oceny możliwości wykorzystania jazu na rzece Rabie  w budowie wodociągu .
w rozdz.01030   -  zaplanowano  wydatki  związane   z  przekazaniem Izbie   Rolniczej   odpisów w
wysokości 
 2 %  od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego .
W rozdz. 01095 zaplanowano środki  na wprowadzenie  programów dla wsi – agroturystyka , rolnictwo
ekologiczne  .

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- w rozdz.60013 – drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano
kwotę 430 000 zł na dokumentacje pod budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958  relacji
Chabówka –  Zakopane  na  terenie  gminy Raba  Wyżna  /  w Rokicinach  1  km ,  Rabie  W –1  km,
Bielance-500 m /oraz na budowę odcinka 1 km na terenie Raby Wyżnej . Zadanie realizowane będzie
w trybie inicjatyw samorządowych w  ramach porozumienia z Wojewodą .
 w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe  zaplanowano kwotę 346 000 zł.
z czego na na modernizację drogi nr 25 437 relacji  Raba Wyżna – Podwilk od km 2+745 do km 5 +
745  kwotę 267 375 zł.  Kwota ta obciąża budżet ogólny w wysokości 250 000 zł oraz tzw. budżety
wsi Harkabuz –17 375 zł . Zadanie to prowadzone jest  przez powiat przy współudziale  gminy, w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) . 
Koszt całego zadania wynosi 4 278 000 brutto . Inwestycja przewidziana jest do realizacji  w ciągu
dwóch lat 
Na  remont  drogi  powiatowej  w  Harkabuzie  przeznaczono  kwotę   78  625  zł.   .  Środki  te  będą
przekazane jako dotacja dla powiatu na podstawie porozumień .
w rozdz.60016 – drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 130 053
zł  
z czego na zimowe odśnieżanie i posypywanie - 50 000 zł ,  na letnie naprawy /łatanie dziur po zimie /
- 
80 053  zł . 
Na remonty dróg w poszczególnych miejscowościach gminy  przeznaczono kwotę  503 683  zł  w tym
:
Rokiciny –171 000  zł /droga od torów kolejowych do mostu /, Bielanka – 35 000 zł- /droga na Bór /,
Skawa - 131 791 zł./droga na Dominówce oraz Bieńkówce /,    Raba W – 113 860 zł  /droga na
Wojtusiówce  ,  i  Nawalanówce /,  Bukowina Oś –2 032 zł  ,  Sieniawa – 43 000 zł  /zakup płyt  /  ,
Harkabuz – 6 000 zł, Podsarnie – 1000 zł .
Na budowę mostu w Sieniawie  przeznaczono kwotę  172 000 zł –  /jest to zobowiązanie z roku 2004/, na
projekt drogi na Łysą Górę W Rabie  przeznaczono kwotę 44 600  zł / jest to zobowiązanie z roku 2004 .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w rozdz. 70005 –zaplanowano kwotę 350 000 zł z
czego na wydatki związane z regulacjami dróg , budynków , opłat  przeznaczono kwotę 90 000 zł
między  innymi  na  :  regulacje  dróg  w  Sieniawie  przy  szkole  i  kościele  ,  dróg  w  Rabie  na  „na
Mardyłówce,”oraz  komunalizacje  budynku   Policji  ,  dróg  w  Skawie  „”  na  Granicach”  ,  na
„Daindrówce i, „nad stacją”,  oraz na regulacje gruntów pod szkołami , dróg  w Rokicinach na roli
„Szmalcówka” , z „Łysej Góry na Smalcówke „ oraz wykup terenu pod most oraz przepompownie ,
drogi  w Bukowinie  Osiedlu    na  „Odrowąż „   oraz regulacja  ujęcia  wody ,  dróg w Bielance  na
„Mastalerzówce  „  koło  pana  Celińskiego  i  pana  Liro  oraz  regulacja  gruntu  pod  szkołą   .  W
pozostałych miejscowościach regulacja dróg odbywać się będzie w ramach posiadanych środków .
Z  zaplanowanej  kwoty  3 500  przeznacza  się  na  opłaty  roczne  za  wyłączenie  lasu  pod  drogi  /
dot.Sieniawy i Raby /.
Do planu przyjęto także kwotę 260 000 zł na termomodernizacje   i  wymianę okien w budynkach
Ośrodków Zdrowia w Rabie Wyżnej i Skawie .

Dz.710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –  rozdz  71004  zaplanowano  kwotę  10 000 zł   na  plan
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  /rachunek  końcowy  /na  projekty  decyzji  o  warunkach



zabudowy ,oraz projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Skawa dla
której nie jest przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego gminy .

Dz.  750  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  –  w  rozdz.75011 –  urzędy  wojewódzkie –  kwota
zaplanowana  w  tym  rozdziale  na  płace  i  pochodne  od  płac  skalkulowana  jest  na  poziomie
wynagrodzeń tegorocznych  podniesiona o 3 % /zgodnie z wytycznymi dla administracji/  ponadto
przewidziane środki na sześciomiesięczną odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową. 
Udział środków z Urzędu wojewódzkiego  wynosi  59 % planowanej kwoty .
Wzrost wydatków  w  rozdz.  75023 – urzędy gmin  spowodowane jest  zwiększeniem o jeden etat
referatu budownictwa, ponadto zaplanowano  sześciomiesięczną  odprawę dla osoby odchodzącej na
emeryturę  oraz  6   nagród   jubileuszowych  Płaca  skalkulowana  jest  na  poziomie  wynagrodzeń
tegorocznych  podniesiona o 3 % /zgodnie z wytycznymi dla administracji /– doliczona jest wysługa
lat 1%, nagroda regulaminowa 3%.
Ponadto zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. ogrzewanie, woda, ścieki, prąd,
gaz, ubezpieczenie budynków, zakup druków, czasopism, dzienników, literatury fachowej, usługi
pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe , naprawy kserokopiarek, szkolenia, , delegacje, ryczałty za
samochód, środki czystości, ubrania robocze, utrzymanie serwera wirtualnego na serwis internetowy
gminy, drobne naprawy. 

Koszt zakupów materiałów biurowych wyniesie około 50 000 zł , sprzętu biurowego -10 000 zł,
opłaty pocztowe i telefoniczne wyniosą ok.90 000 zł , renowacja kserokopiarki, naprawa
kalkulatorów ok.18 000  zł , prenumerata czasopism , zakup druków , środków czystości ,
materiałów gospodarczych około 53 000 zł. Na delegacje służbowe , ryczałty samochodowe,
badania lekarskie pracowników , samokształcenie  oraz  dokształcanie  na studiach wyższych
planowana jest kwota ok. 85 000 zł. Koszt serwisu oprogramowania Ten-Soft oraz T – Soft
wyniesie około 23 000 zł . Na ogrzewanie , prąd , wodę, ścieki przewidziano około 35 000 zł ,
wpłaty na PERON wyniosą ok.8 200 , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi ok. 22 300 zł . 

Na komputeryzację gminy przeznaczono kwotę 30 000 zł min. na wymianę i rozbudowę sprzętu
komputerowego, oraz  na zakup oprogramowania i licencji .

W rozd.75022  zaplanowano środki na diety dla radnych ,  przewodniczącego rady i sołtysów, oraz
środki na delegacje, szkolenia, wyjazdy komisji na kontrole czystości oraz kontrole inwestycji  .
W rozdz.75095 - Wydatki na składki do Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa oraz Euroregionu
Tatry zaplanowano w wysokości 20 000 zł. 
W tym rozdziale zaplanowano także kwotę 20 000 zł na wydawanie lokalnej gazetki – oraz kwotę 40 000 zł
na  promocję gminy i wdrażaniem strategii w roku 2005. Środki przeznaczone będą min. na: prezentacje
gminy w prasie i radio, udział w maratonie MTB Euroliga  rowerowa oraz gwieździstym zlocie szlakami
Jana Pawła II , zdięcia do wydawnictw promocyjnych  , zakup znaczków , flag , proporczyków , herbów ,
wydanie folderu gminy 

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –
w rozdz.75101 środki  przekazane  przez urząd wojewódzki jako dotacja zostaną wydane na prace
związane z uaktualnianiem list wyborczych .

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA -
 w rozdz 75412 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży w wysokości
140 000 zł. Na   zakup paliwa,  zakup sprzętu pożarniczego , części do motopomp i samochodów
przewidziano kwotę około 58 700 zł ,  naprawy sprzętu , przeglądy samochodów , wynagrodzenie
konserwatorów samochodów przewidziano kwotę  około  55 500 zł , ubezpieczenie  samochodów i
członków OSP przewidziano kwotę około 7 000 zł ,  na zakup energii  przewidziano kwotę  około
16 000  zł  ,  szkolenia  strażaków  ,  prenumeratę  fachowych  czasopism  oraz  pozostałe  wydatki
przewidziano kwotę około 2 800 zł .
Na remont remizy OSP w Skawie przeznaczono 20 000 zł .
w rozdz.75414 – środki  przekazane  przez urząd wojewódzki jako dotacja  przeznaczone będą  na
obronę cywilną .

Dz.  756  DOCHODY  ODOSÓB  PRAWNYCH,  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH  I  OD  INNYCH



JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKI
ZWIAZANE  Z  ICH  POBOREM  –  w  rozdz.75647   -  zaplanowano  środki  na  wypłaty   dla
inkasentów /sołtysów/ za pobór podatków oraz kwoty związane z kosztami druków, opłat pocztowych
i bankowych

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz.75702 - zaplanowane wydatki przeznaczone
są na spłatę odsetek związanych z :  pożyczką zaciągnietą w WFOŚiGW na kanalizację  Raby W i
Rokicin  Podh.-  w wysokości   34  178 zł   ,  kredytem  zaciągniętym w BS Raba Wyżna  na  salę
gimnastyczną w Skawie - w wysokości  24 121zł , kredytem  zaciągniętym w BS Raba Wyżna na
drogę   Bukowina –Podszkle  w wysokości - 8 682 zł , pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW na budowę
oczyszczalni ścieków w Rokicinach w wysokości  – 28 419 zł  , kredytem  termomodernizacyjnym
zaciągniętym   na  docieplenie  szkoły  w  Rabie  Wyżnej  w   wysokości  –14  600  zł  ,  kredytami
zaciągniętymi w BS w Rabie Wyżnej  na remonty dróg i szkoły podstawowej w Rabie Wyżnej w
wysokości 19 271 , kredytami zaciągniętymi w BS w Rabie Wyżnej  na budowę sali gimnastycznej
oraz budowę mostu w w Sieniawie w wysokości 12 964 zł , pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW w
Krakowie na budowę kanalizacji w Rabie Wyżnej w wysokości 17 765 zł, kredytem przewidzianym
do  zaciągnięcia  na  budowę  Sali  gimnastycznej  w  Podsarniu  w  wysokości  2 500  zł  oraz  kredyt
zaciągnięty na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Rabie – 2 500 zł .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  - rozdz.75818 – to rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 100
000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące , oraz rezerwa celowa na inwestycje w wysokości  50 000
zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w rozd.80101, 80110, 80113,80146 zaplanowane środki
przeznaczono  na  funkcjonowanie  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  ,  zapewniając  płace  oraz
pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników administracyjnych , fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli uczących oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów /środki na fundusz dla emerytów i
rencistów wliczone są w subwencje oświatową/, na utrzymanie budynków /węgiel, gaz, woda, prąd,
ścieki/ zakup pomocy naukowych, książek, sprzętu, środków czystości , drobne remonty i naprawy w
szkołach , oraz dowóz uczniów do gimnazjów a także  dokształcanie nauczycieli.. Środki  na wydatki
rzeczowe a zwłaszcza na opał , energie cieplną i  prąd  planuje  się na podstawie  średniorocznych
zużyć z ostatnich lat przemnożonych przez aktualną cenę .
W budżecie zapewnione są także środki związane z awansem nauczycieli .
Ponadto ze środków własnych budżetu  zaplanowano :
- na rozbudowę  szkoły podstawowej nr 3 w Skawie kwotę 280 000 zł .
- na budowę sali gimnastycznej w Podsarniu kwotę – 545 100  zł. z czego zobowiązanie z 2004 roku
wynosi 65 000 zł. Środki pochodzić będą  z pozyskanych kwot z gier liczbowych – 200 000 zł , z
kredytu – 200 000 zł oraz ze środków  własnych w wysokości 145 000 zł .
- na projekt sali gimnastycznej w Rokicinach kwotę w wysokości 35 000 zł .
-na budowę boiska sportowego przy gimnazjum w Skawie kwotę – 600 000 zł .  z czego zobowiązanie
z 2004 roku wynosi 30 000 zł.  Środki pochodzić będą z  kwot pozyskanych ze ZPORR u- 420 000 zł
oraz środków własnych w wysokości 180 000 zł .

w rozdz.80104 zaplanowano środki własne  na funkcjonowanie na terenie gminy czterech przedszkoli
pięciogodzinnych w tym dwóch  z oddziałem ośmiogodzinnym wraz z oddziałami „0” funkcjonującymi w
przedszkolach i szkołach . Na funkcjonowanie klas zerowych przeznaczono kwotę 237 000 zł .
Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , utrzymanie budynków, /
ogrzewanie, prąd, woda ścieki / drobne naprawy , zakup pomocy naukowych .

W rozdz.80195 zaplanowano  środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów emerytów
rencistów w wysokości 34 000 zł oraz  10 000 zł dla wspierania kultury fizycznej w szkołach poprzez
finansowanie imprez sportowych, wyjazdy dzieci na zawody sportowe .

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA  w rozdz. 85154  zaplanowano kwotę 120 000  z czego na dotacje
dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 40 000 zł .
Kwotę  80 000  zł  przeznacza  się   na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  zgodnie  z  opracowanym
programem gminnym. , który przewiduje  wydatki min .  na realizacje  programów profilaktyczno –



edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów , szkolenia i kursy specjalistyczne dla
członków GKRPA , zajęcia profilaktyczno wychowawcze  w świetlicach w szkołach , dofinansowanie
imprez o charakterze profilaktycznym , dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  z
rodzin zagrożonych patologią .

Dz.  852   POMOC  SPOŁECZNA –  w  rozdz.85202  zaplanowano  środki  na  utrzymanie
pensjonariuszy, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej  .
w  rozdz  .  85212  zaplanowano  środki  na  świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego . Zadanie to zostało nałożone na gminy od maja
bieżącego roku . Środki na to zadanie otrzymujemy w formie dotacji  na zadania zlecone i według
obliczeń są one nie wystarczające w stosunku do  potrzeb.
w  rozdz.85213  zaplanowano  środki  na  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za  osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .
w  rozdz.  85214 zaplanowano  kwotę  344  270  zł  z  czego  185  550  zł  to  środki   z  Urzędu
Wojewódzkiego  na  zasiłki  stałe  oraz  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  ,  28  970  zł  na  zasiłki
okresowe, oraz kwotę 130 000 zł jako środki własne na zasiłki  jednorazowe . 
w rozdz. 85215 zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie własne gminy w całości
pokrywane przez gminę . 

W rozdz.  85219  na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 348 627  zł 

/w tym środki z urzędu wojewódzkiego –155 780 zł / przeznaczając ją na wynagrodzenia /3 % wzrostu / i
pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPSu ,  fundusz świadczeń socjalnych , delegacje, ryczałty za
samochód , szkolenia , opłaty pocztowe, telefony, materiały biurowe, naprawy kserokopiarki , środki
czystości .

W rozdz. 85228 - zaplanowano kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla  opiekunek
wykonujących  usługi w domach podopiecznych , na fundusz świadczeń socjalnych oraz na zwrot wydatków
związanych z dojazdem do podopiecznych .

 W rozdz. 85295 –zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 30 000   zł - jest to
zadanie własne gminy i  w tegorocznym budżecie  w całości pokrywane ma być przez gminę . 

Dz.854 EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA -
w rozdz. 85415 –zaplanowano środki na stypendia dla uczniów w wysokości 20 000 zł.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
w rozdz.90001 –zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł przeznaczone mają
być na ewidencje szamb  w gospodarstwach naszej gminy .
Środki na  wydatki majątkowe w wysokości 195 000 zł przeznacz się na projekt kanalizacji w Skawie
- jest to zobowiązanie z roku bieżącego  za  prace które będą trwać jeszcze w roku 2005 
Pozostałe środki w wysokości 70 500 zł przeznacza się na wpłatę do Związku Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa  z czego  na : projekt budowę kanalizacji Sieniawie26 500 zł. na projekt budowy kanalizacji
w Bielance 44 000 zł .
w rozdz.90003- zaplanowano środki w wysokości 45 000 zł.  na wywóz śmieci z miejsc publicznych
oraz na sprzątanie przystanków . 
W rozdz.90004 - zaplanowano środki  na utrzymanie zieleni w gminie /przycinanie drzew, wykaszanie
, zakrzewianie terenów gminnych /
W rozdz.90015 - na oświetlenie uliczne oraz konserwację tego oświetlenia przewidziano kwotę 
w wysok.235 000 zł . W tegorocznym  budżecie  koszt całego oświetlenia zarówno przy drogach
gminnych  jak  i  powiatowych,  wojewódzkich  czy  krajowych  spada  na  gminę  .   Na  remonty  i
modernizacje  linii  energetycznych  zaplanowano kwotę 40 000 zł z czego w Rabie -10 000 zł , w
Skawie – 10 000 zł , w Rokicinach  - 5 000 zł , w sieci ogólnogminnej – 15 000 zł .
W rozdz .90095 zaplanowano środki  na uśpienie lub utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z
terenu naszej gminy .

Dz. 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –



W rozdz.92109 - na działalność Gminnego Ośrodka Kultury to jest : utrzymanie GOK, utrzymanie sali
widowiskowej  ,  prowadzenie  imprez  kulturalnych  ,  działalność  zespołów regionalnych,  chórów  ,
kabaretu, orkiestr dętych, zespołu muzycznego  zaplanowano dotację w wysokości   200 000 zł .

 W rozdz.92116 -na utrzymanie bibliotek w Rabie Wyżnej, Sieniawie i Skawie zaplanowano dotację
w wysokości 115 000 zł.

Dz.926  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT –  w  rozdz.  92601 zaplanowano  środki  na  projekt
budynku zaplecza boiska sportowego w Rabie Wyżnej .
 w rozdz.92605 –  zaplanowano  dotacje  dla  podmiotów  które  będą  prowadzić  w  imieniu  gminy
działania  na  rzecz  rozwoju  sportu  w  wysokości  50  000  zł..  Dotacje  będą  udzielane  i  rozliczane
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Przewodniczący Rady Gminy
W Rabie Wyżnej

Marian Wojdyła


