
Zarządzenie Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 

Na podst.  art.  199 ust.  1  pkt  1  ustawy z dnia  30  czerwca  2005 roku o  finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Sprawozdanie

Z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2008 r.

I. Dane ogólne budżetu

Budżet Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przewidywał wykonanie dochodów w

wysokości 16.450.987 zł i określał sumę planowanych wydatków w   kwocie  20.487.642 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 4.036.655 zł. 

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy zaplanowano długoterminową 

pożyczkę i kredyt bankowy.

Ustalono rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 

300.000 zł.

Źródłem finansowania rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek  w kwocie 300.000 

zł ustalono pożyczkę i kredyt bankowy.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie Burmistrz 

Gminy i Miasta w ramach swoich uprawnień i upoważnienia Rady Miejskiej wydał 13 

zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku tych zmian budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 1.406.789 zł

- po stronie wydatków o kwotę 1.646.789 zł

Zwiększenie budżetu dotyczyło zwiększenia dochodów własnych subwencji i dotacji na 

zadania zlecone. 

Po w/w zmianach budżet na koniec roku 2008 wynosił:

- po stronie dochodów 17.857.776 zł

- po stronie wydatków 22.134.431 zł

- deficyt budżetu – 4.276.655 zł (wzrost w trakcie roku o 240.000 zł)

- spłata rat kredytów i pożyczek 300.000 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy po zmianach w ujęciu syntetycznym przedstawia się 

następująco:



Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł
Dochody 17.857.776 18.327.558,98
Wydatki 22.134.431 20.004.328,65
Deficyt 4.276.655 1.676.769,67

Kredyty  i  pożyczki  na  planowaną  kwotę  4.576.655  zł  zaciągnięto  2.719.000  zł.  Plan 

i  wykonanie  dochodów  i  wydatków  przedstawiono  w  zestawieniach  tabelarycznych 

stanowiących załączniki do sprawozdania opisowego.

II. Dochody

Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane w sposób następujący:

1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 920.000 zł wykonano 876.767,58 zł co 

stanowi 95,30 %. 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 594.000 zł wykonano 572.354,49 zł co 

stanowi 96,36 %. 

2. Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonano 2.727,40 zł (90,91 %). 

Podatek rolny od osób fizycznych na plan 215.000 zł wykonano 204.825,58 zł (95,27 %). 

3. Podatek leśny

Podatek  leśny  od  osób  prawnych  –  plan  zakładał  58.500  zł  wykonano  61.307,00  zł 

(104,80%).

Podatek leśny od osób fizycznych na plan 3.000 zł wykonano 3.371,20 zł (112,37 %). 

4. Podatek od środków transportowych

- osoby prawne – plan 1.200 zł wykonano 1.071,00 zł (89,25 %).

- osoby fizyczne- plan 28.800 zł wykonano 42.105,00 zł (146,20 %).

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych

- osoby prawne – plan 4.500 zł wykonanie 1.784,00 zł (39,64 %)

- osoby fizyczne – plan 55.000 zł wykonanie 111.964,20 zł (203,57 %)



Podatek ten jest trudno przewidywalny gdyż organem podatkowym jest Urząd Skarbowy

a ilość przeprowadzonych transakcji w poszczególnych latach jest nieporównywalna.

6. Opłata skarbowa. Planowano 25.000 zł wykonano 29.894,80 zł (119,58 %)

7. Wpływy  z  opłaty  za  zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu  plan  95.000zł  wykonano 

100.326,65 zł (105,61 %).

8. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.372.941 

zł zostały wykonane w kwocie 2.647.359,80 zł co stanowi 111,56 %.

9. Również  pozostałe  drobne  opłaty  lokalne  zostały  wykonane  w  wyniku  czego 

podstawowe  dochody  podatkowe  obejmujące  dział  756  na  plan  4.493.941  zł  zostały 

wykonane w kwocie 4.818.827,30 zł co stanowi 107,23 %.

10. Dochody z majątku  Gminy planowano w kwocie 175.000 zł  wykonano  w kwocie 

432.564,85 zł co stanowi 247,18 %.

Dochody  z  wieczystego  użytkowania  planowano  w  kwocie  10.000  zł  zostały  wykonane 

w kwocie 11.082,72 zł (110,83 %), a dochody z najmu i dzierżawy planowano w kwocie 

130.000 zł, wykonano w kwocie 61.137,92 zł (47,03 %). 

11. Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- dopłaty do paliwa zakupionego przez rolników 18.574,42 zł,

- na utrzymanie grobów żołnierskich 10.000 zł

- administracje zleconą 60.876 zł,

- dopłaty do przejazdów na komisje poborowe 553,20 zł,

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.504 zł,

- pozostała działalność w oświacie 67.921,06 zł,

- pomoc społeczna 4.030.611,81 zł,

- stypendia i  pomoc materialna dla uczniów  348.881,35 zł.



-  dotacja  rozwojowa  z  Unii  Europejskiej  na  program  „Arka  –  wyrównywanie  szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży”  59.701,56 zł i z budżetu państwa 10.535,58 zł

- dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik 

nad Sanem”  65.961,66 zł

12. Subwencje ogólne zostały wykonane w 100% w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa 4.396.103 zł,

- subwencja wyrównawcza 2.989.725 zł

- subwencja równoważąca 274.941 zł

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę 22.134.431 zł wykonano w kwocie 20.004.328,65 zł co 

stanowi 90,38 %.

Wydatki bieżące na plan 16.699.222 zł wykonano 16.347.820,66 zł co stanowi 97,90 %.

Wydatki  majątkowe  planowano  5.435.209  zł  wykonano  3.656.507,99  zł  co  stanowi 

67,27  %.  Na  niskie  wykonanie  wydatków  inwestycyjnych  wynika  z  nie  rozpoczęcia 

w 2008 roku inwestycji przebudowa drogi gminnej przez Stróże.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się 

następująco:

1. Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo 

Plan 23.576 zł, wykonano 22.597,26 zł (95,85 %).

2. Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 973.000 zł, wykonano 841.753,81 zł (86,51 %) – wydatek majątkowy na budowę 

wodociągu w Rudniku nad Sanem.

3. Dział 600. Transport i łączność

Plan 3.539.139 zł wykonano 1.954.795,85 zł (55,22 %).

Przebudowa drogi gminnej przez Stróże w 2008 roku nie została rozpoczęta z powodu 

braku umowy na dofinansowanie inwestycji środkami z Unii Europejskiej co wpłynęło na 



niskie wykonanie wydatków. Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1.647.641,52 zł 

(przebudowa dróg i budowa parkingów).

4. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan  404.500  zł  wykonanie  328.460,15  zł  (81,20  %)  w  tym  wydatek  majątkowy  w 

wysokości 249.966,65 zł.

5. Dział 710. Działalność usługowa

Plan 36.000 zł wydatkowano 34.295,06 zł (95,26 %).

6. Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.961.534 zł wykonanie 1.935.220,31 zł (98,66 %).

Wydatki przeznaczone zostały na:

- administrację zleconą 131.953,94 zł,

- radę miejską 71.891,72 zł,

-  utrzymanie  urzędu gminy  1.673.580,86 zł  w tym  wydatek  majątkowy w wysokości 

29.280,00 zł na,

- komisje poborowe 553,20 zł,

- promocje gminy 25.264,65 zł

- pozostałą działalność administracyjną 31.975,94 zł

7. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy.

Wydatki  w  tym  dziale  wykonano  na  kwotę  1.504  zł  i  zostały  przeznaczone  na 

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki  w  kwocie  202.564,33  zł  zostały  przeznaczone  na  utrzymanie  4  jednostek 

ochotniczej  straży  pożarnej  w  tym  wydatki  majątkowe  w  kwocie  39.976,96  zł 

(przebudowa  budynku  w  Przędzelu  –  Kolonii  pod  potrzeby  OSP).  Wydatki  zostały 

wykonane 93,77 % planu (plan 215.918 zł).

9. Dział 756. Wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Wydatkowana kwota to 124.771,93 zł, w tym wynagrodzenia inkasentów 13.966,75 zł



Wydatki zostały wykonane 88,40 % planu (plan 141.142 zł).

10. Dział 757. Obsługa długu publicznego.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 85.000 zł wydatkowano 83.036,48 zł 

co stanowi 97,7 % planu.

11. Dział 758. Różne rozliczenia.

W  dziale  tym  jest  sklasyfikowana  rezerwa  ogólna,  która  na  koniec  roku  została 

niewykorzystana w kwocie 27.750 zł 

12. Dział 801. Oświata i wychowanie.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano 6.564.627,57 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 3.442.288,66 zł, 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 213.005,41 zł

- przedszkola – 529.365,66 zł w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 

290.322,00 zł,

- gimnazja – 1.716.855,60 zł,

- dowożenie uczniów do szkół –  55.560,84 zł,

- utrzymanie ZEAS-u – 233.344,39 zł,

- dokształcenie nauczycieli – 18.256,31 zł,

- stołówki szkolne – 288.029,64 zł,

- pozostała działalność – 67.921,06 zł (koszty związane z przygotowaniem zawodowym 

młodocianych, wycieczki edukacyjne, zakup książek).

     Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,32 % planu wydatków.

13. Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale  tym  kwotę  93.694,31  zł  przeznaczono  na  program zwalczania  alkoholizmu 

i narkomanii.

      Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,63 % planu wydatków.

Dotacja  celowa na zadania  własne gminy realizowane  przez  podmioty nienależące  do 

sektora finansów publicznych wyniosła 9.000,00 zł

14. Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane  w 99,43 % w kwocie 4.805.007,73 zł w tym na:



-  świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  składki  na 

ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego  w  kwocie 

2.674.486,29 zł, w tym wydatek majątkowy w wysokości 8.000 zł na zakup komputera 

i kserokopiarki,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 16.750,00 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 701.470,16 zł

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 120.791,88 zł

-  ośrodek  pomocy  społecznej  w  kwocie  552.310,80  zł,  w  tym  wydatek  majątkowy 

w wysokości 9.978,38 zł dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 120.300,00 zł

- pozostała działalność w kwocie 618.898,60 zł (w tym wydatek majątkowy na zakup 

wyposażenia do stołówki w wysokości 52.498,66 zł – parking przy OPS).

15. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 592.037,59 zł zostały wykonane w 99,31 % planu wydatków.

Na  świetlice  szkolne  wydatkowano  172.919,10  zł,  na  pomoc  materialną  dla  uczniów 

w kwocie 348.881,35 zł i na program „Arka – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży” 70.237,14 zł.

16. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale na plan 1.742.000 zł wykonano 1.580.914,14 zł (90,75 %).

Wykonane wydatki poniesiono na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 685.053,91 zł, wydatek majątkowy na kanalizację 

wsi Przędzel I etap,

- oczyszczanie miasta – 312.914,93 zł

- utrzymanie zieleni – 73.918,74 zł

- oświetlenie ulic – 509.026,56 zł, w tym wydatek majątkowy w wysokości 78.158,20 zł 

na rozbudowę oświetlenia ulic.

17. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 521.100,00 zł (97,31 %)

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury  wyniosła 377.100,00 zł

Dotacja dla bibliotek wyniosła 130.000,00 zł



18. Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Planowane  wydatki  w  kwocie  328.820  zł  wykonane  zostały  w kwocie  327.948,13  zł 

(99,73 %).

Dotacja dla klubów sportowych została przekazana w kwocie 46.000 zł .

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.200,00 zł na zakup kosiarki.



Zał. Nr 1 

do Zarządzenia Nr B/17/2009 

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Plan i wykonanie dochodów

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za 2008 rok.

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
  010 Rolnictwo i łowiectwo

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy na zwrot podatku akcyzowego

18.576

18.576

18.574,42

18.574,42

100,0

100,0

020 Leśnictwo

a) dochody bieżące, w tym:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

1.500

1.500

1.500

2.740,80

2.740,80

2.740,80

182,7

182,7

182,7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

a) dochody bieżące, w tym:

- odsetki od nietermionowych wpłat

- wpłaty mieszkańców Rudnika na budowę       

   wodociągu

0

0

0

0

186.863,10

186.863,10

3.048,10

183.815,00

-

-

-

-
600 Transport i łączność

a) dochody bieżące, w tym:

- odszkodowanie za zniszczenie drogi

- niewykorzystane wydatki z rachunku środków 

niewygasających

- odszkodowanie za zniszczone mienie

301.531

301.531

286.531

15.000

0

115.105,02

115.105,02

100.000

15.000,02

105,00

38,2

38,2

34,9

100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 

nieruchomości gminy

- wpływy z opłaty za wejście w teren 

315.500

140.500

10.000

0

509.351,33

76.786,48

11.082,72

1300,00

161,1

54,7

110,8

---



- wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych 

i najmu majątku gminy

- wpływy z odsetek od nieterminowej  

  realizacji należności budżetowych 

- wpływy z różnych dochodów 

b) dochody majątkowe, w tym:

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania 

w prawo własności 

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy

130.000

500

0

175.000

5.000

170.000

61.137,92

431,61

2.834,23

432.564,85

0,00

432,564,85

47,0

86,3

---

247,2

0,0

254,5
710 Działalność usługowa

a) dochody bieżące, w tym:

- dotacja na odnowę grobów żołnierskich

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

100,0

100,0

100,0
750 Administracja publiczna

a) dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej

- wpływy ze zwrotów za rozm. tel., rozliczenia 

z poprzedniego roku

- wpływy ze zwrotów za rozm. tel.

- 5% prowizji od wpł. za dowody osobiste 

- dotacje na pokrycie kosztów przejazdu 

poborowych

- wpływy z różnych dochodów

64.330

64.330

60.876

1.000

0

1.900

554

0

70.330,20

70.330,20

60.876,00

71,28

70,69

1.080,00

553,20

7.679,03

109,3

109,3

100,0

7,13

208,6

56,8

99,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

a) dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na  realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej 

(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 

wyborców)

1.504

1.504

1.504

1.504,00

1.504,00

1.504,00

100,0

100,0

100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

a) dochody bieżące, w tym:

0

0

0,78

0,78

---

---



- niewykorzystane wydatki z rachunku środków 

niewygasających 0 0,78 ---
756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych  i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej od osób fizycznych opłacone 

w formie karty podatkowej

- wpływy z podatku od nieruchomości

- wpływy z podatku rolnego

- wpływy z podatku leśnego

- wpływy z podatku od środków transportu

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

- wpływy z podatku od posiadania psów

- wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy za czynności cywilno-prawne

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków 

- udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych

- udział w podatku dochodowym od osób 

prawnych

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów 

upomnień) 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa 

drogowego, wpis do ewidencji dział. gospod.)

- wpływy z opłat za koncesje od PGNiG

4.493.941

4.493.941

1.000

1.514.000

218.000

61.500

30.000

2.000

2.000

85.000

25.000

59.500

14.000

2.272.941

100.000

95.000

1.500

12.500

0

4.818.827,30

4.818.827,30

2.726,88

1.449.122,07

207.552,98

64.678,20

43.176,00

31.078,00

1.040,00

89.763,00

29.894,80

113.748,20

7.960,12

2.520.969,00

126.390,80

100.326,65

6.772,40

14.381,55

9.246,65

107,2

107,2

272,9

95,7

95,2

105,2

143,9

1553

52,0

105,6

119,6

191,2

56,9

110,9

126,4

105,6

451,5

115,1

758 Różne rozliczenia 7.680.769 7.710.279,34 100,4



a) dochody bieżące, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca

- odsetki od środków zgromadzonych na 

rachunkach bankowych

7.680.769

4.396.103

2.989.725

274.941

20.000

7.710.279,34

4.396.103,00

2.989.725,00

274.941,00

49.510,34

100,4

100,0

100,0

100,0

247,6
801 Oświata i wychowanie

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z najmu majątku szkół, gimnazjum i 

przedszkola

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- dotacja celowa na lekcje języka angielskiego

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów 

przyg. zawodowego młod., na wycieczki 

edukacyjne, zakup książek

- czesne i wyżywienie w przedszkolu 

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie 

PZU, wpłata za sprzedaż złomu)

293.083

293.083

5.321

1.200

32.900

67.922

40.740

145.000

0

269.157,57

269.157,57

10.941,04

1.255,01

13.698,36

67.921,06

37.670,30

137.045,80

626,00

91,8

91,8

205,6

104,6

41,6

100,0

92,5

94,5

852 Pomoc społeczna

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze

- odsetki od świadczeń rodzinnych 

- odsetki bankowe 

- różne rozliczenia z lat ubiegłych

- prowizja 5% od zadań rządowych

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych        

   świadczeń rodzinnych

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa na opłatę składek na 

ubezpieczenie zdrowotne 

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków 

4.139.105

4.131.105

3.500

5.960

4.000

0

50

21.889

2.655.220

16.750

4.138.456,59

4.130.456,59

4.628,50

5.945,53

6.658,22

33,57

24,44

22.752,56

2.638.652,06

16.750,00

100,0

100,0

132,2

99,8

166,5

---

48,9

103,9

99,4

100,0



i zapomóg z zadań zleconych

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków 

i zapomóg z zadań własnych

- dotacja celowa na utrzymanie OPS

- dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej na 

projekt „Czas na aktywność w Gminie Rudnik 

nad Sanem”

- wkład własny do projektu „Czas na aktywność 

w Gminie Rudnik nad Sanem”

- dotacja celowa ,,usługi opiekuńcze”

- dotacja celowa na dożywianie uczniów 

i program ,,posiłek”

- dotacja otrzymana z PFRON na program 

„Uczeń na wsi”

b) dochody majątkowe, w tym:

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup 

komputera i kserokopiarki)

199.140

414.000

182.520

65.962

1.840

120.300

439.974

0

8.000

8.000

199.140,00

414.000,00

182.520,00

65.961,66

1840.30

120.300,00

439.974,00

11.275,75

8.000,00

8.000,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

---

100,0

100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa na ,,stypendia szkolne”, pomoc 

materialną dla uczniów

- dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej na 

projekt „Arka” – wyrównywanie szans 

edukacyjnych

- środki budżetu państwa na projekt „Arka” – 

wyrównywanie szans edukacyjnych

- odsetki bankowe

422.937

422.937

352.700

59.701

10.536

0

419.221,90

419.221,90

348.881,35

59.701,56

10.535,58

103,41

99,1

99,1

98,9

100,0

100,0

---
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

a) dochody bieżące, w tym:

- wpłaty mieszkańców Rudnika na budowę 

kanalizacji

- opłata produktowa

81.000

81.000

80.000

1.000

2.765,00

2.765,00

2.765,00

0,00

3,4

3,4

3,5

0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) dochody bieżące, w tym:

4.000 4.240,00 106,0



- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego

- sprzedaż książek

4.000

-

4.000,00

240,00

100,0

-
926 Kultura fizyczna i sport

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z dzierżaw

- odsetki bankowe

- wpływy z pozostałych dochodów (ref.koszt.)

30.000

30.000

9.000

1.000

20.000

50.141,63

50.141,63

9.400,78

754,66

39.986,19

167,1

167,1

104,5

75,5

199,9
Ogółem dochody 17.857.776 18.327.558,98 102,6

Realizacja  dochodów wymienionych  w zał.  Nr  1  przebiegała  w 2008 roku prawidłowo.  

Wyjątkiem było odszkodowanie z tytułu zniszczenia drogi gminnej przez Poszukiwania Nafty 

i  Gazu Sp. z o.o.  Spółka powinna Gminie  zapłacić  286.531 zł  odszkodowania a wpłaciła 

100.000 zł.

Dochody z dzierżaw nie zostały osiągnięte z powodu zaległości w zapłacie należności przez 

dzierżawców.

Na wpłaty z opłaty targowej i skarbowej, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan 

ten ustalany jest szacunkowo. 

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały osiągnięte w wyższej wysokości niż zakładano, 

ponieważ osiągnięto wyższe kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Brak planów dochodów w dziale 400 wynikał z tego, że dochody z tytułu wpłat ludności za 

wodociąg  były  przewidziane  w  dziale  900  i  na  koniec  roku  dochody  wykonane  zostały 

przeniesione do działu 400, bez przenoszenia planu dochodów (dochody można wykonywać 

bez planów - art. 34, ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Z tego powodu niskie 

wykonanie dochodów w dziale 900. W tym dziale pozostały dochody z tytułu wpłat ludności 

za  kanalizację.  Przeniesienie  dochodów  było  następstwem  przeniesienia  wydatków  na 

rozbudowę sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem z działu 900 do działu 400. Uchwała 

budżetowa na 2008 rok nie przewidywała dochodów w dziale 400.

Rok 2008 zamknął się deficytem w kwocie 1.676.769,67 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2008 stanowi 102,6 % rocznego planu dochodów.

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  osiągnięte  dochody  zapewniły  realizację  zadań 

zaplanowanych  do  wykonania  w  2008  roku  oraz  spłatę  przypadających  

w tym okresie rat pożyczek i kredytów.



Zał. Nr 2 

do Zarządzenia Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nad Sanem

za 2008 rok.



Dział / Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
      010

01030

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

a)     wydatki bieżące

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

23.576

5.000

5.000

18.576

18.576

22.597,26

4.022,84

4.022,84

18.574,42

18.574,42

95,8

80,5

80,5

100

100
      400

          40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

a) wydatki majątkowe

973.000

973.000

973.000

841.753,81

841.753,81

841.753,81

86,5

86,5

86,5
      600

60014

60016

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacja celowa na pomoc finansową 

dla Powiatu Nisko

b) wydatki majątkowe - dotacja 

celowa na pomoc finansową dla 

Powiatu Nisko

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące 

w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

3.539.139

173.152

118.608

113.608

54.544

3.365.987

192.000

3.000

3.173.987

1.954.795,85

118.529,32

118.529,32

113.607,72

0,00

1.836.266,53

188.625,01

3.000,00

1.647.641,52

55,2

68,5

99,9

100

0,0

54,6

98,2

100

51,9
      700

70005

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami

a) wydatki bieżące

404.500

404.500

134.500

328.460,15

328.460,15

78.493,60

81,2

81,2

58,4



w tym:

wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

9.500

270.000

8.550,00

249.966,55

90,0

92,6
      710

71004

71035

71095

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania 

przestrzennego

a) wydatki bieżące

Cmentarze

a)     wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące 

36.000

24.900

24.900

10.000

10.000

10.000

1.100

1.100

34.295,06

23.231,30

23.231,30

10.000,00

10.000,00

10.000

1.063,76

1.063,76

95,3

93,3

93,3

100

100

100

96,7

96,7
     750

75011

75022

75023

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od  

       wynagrodzeń

Rady gmin

a) wydatki bieżące 

Urzędy gmin

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

1.961.534

132.380

132.380

126.555

73.250

73.250

1.690.406

1.690.406

1.268.213

1.935.220,31

131.953,94

131.953,94

126.516,39

71.891,72

71.891,72

1.673.580,86

1.673.580,86

1.267.746,07

98,7

99,7

99,7

100

98,1

98,1

99,0

99,0

99,9



75045

75075

75095

Komisje poborowe

a) wydatki bieżące

Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego

a) wydatki bieżące

Pozostała działalność

wydatki bieżące

554

554

25.700

25.700

39.244

39.244

553,20

553,20

25.264,65

25.264,65

31.975,94

31.975,94

100

100

98,3

98,3

81,5

81,5
          751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące 

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

1.504

1.504

1.504

1.471

1.504,00

1.504,00

1.504,00

1.470,53

100

100

100

100

      754

75412

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Obrona cywilna

a) wydatki bieżące

216.018

215.918

175.918

61.800

40.000

100

100

202.564,33

202.564,33

162.587,37

58.566,75

39.976,96

0,00

0,00

93,8

93,8

 92,4

94,8

99,9

0,0

0,0
      756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 



75647

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem

Pobór podatków, opłat i 

niepodatkowych należności 

budżetowych

a) wydatki bieżące

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

141.142

141.142

141.142

15.000

124.771,93

124.771,93

124.771,93

13.966,75

88,4

88,4

88,4

93,1
      757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek

a) wydatki bieżące

85.000

85.000

85.000

83.036,48

83.036,48

83.036,48

97,7

97,7

97,7
      758

       

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

27.750

27.750

0,00

0,00

0,0

0,0
      801

80101

80103

80104

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych

a)    wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od

       wynagrodzeń

Przedszkola 

6.609.744

3.468.283

3.468.283

2.711.835

213.637

213.637

193.065

531.872

6.564.627,57

3.442.288,66

3.442.288,66

2.691.570,92

213.005,41

213.005,41

192.795,81

529.365,66

99,3

99,3

99,3

99,3

99,7

99,7

99,9

99,5



80110

80113

80114

80146

80148

80195

a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od   

     wynagrodzeń

     - dotacja podmiotowa

Gimnazja

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące

Zespoły ekonomiczno 

-administracyjne szkół

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli

a) wydatki bieżące

Stołówki szkolne

a)   wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

Pozostała działalność

wydatki bieżące

531.872

142.583

290.509

1.724.242

1.724.242

1.485.266

55.580

55.580

233.349

233.349

201.063

20.724

20.724

294.135

294.135

126.228

67.922

67.922

529.365,66

142.579,46

290.322,00

1.716.855,60

1.716.855,60

1.482.910,43

55.560,84

55.560,84

233.344,39

233.344,39

201.061,35

18.256,31

18.256,31

288.029,64

288.029,64

126.219,93

67.921,06

67.921,06

99,5

100

99,9

99,6

99,6

99,8

99,9

99,9

100

100

100

88,1

88,1

97,9

97,9

100

100

100



     851

85154

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

w tym: 

dotacje celowe dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych

95.000

95.000

95.000

9.000

93.694,31

93.694,31

93.694,31

9.000

98,6

98,6

98,6

100
     852

85212

85213

85214

85215

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego  oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe z ubezp. społecznego

a) wydatki bieżące

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne od

    wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające nie-

które świadczenia z pomocy społe-

cznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zaję-

ciach w centrum integracji społecznej

a) wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emeryt. i rentowe

a) wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

4.832.455

2.691.069

2.683.069

89.300

8.000

16.750

16.750

701.470

701.470

124.000

124.000

4.805.007,73

2.674.486,29

2.666.486,29

89.299,86

8.000

16.750,00

16.750,00

701.470,16

701.470,16

120.791,88

120.791,88

99,4

99,4

99,4

100

100

100

100

100

100

97,4

97,4



85219

85228

85295

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od 

       wynagrodzeń

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

552.311

542.333

358.619

9.978

120.300

120.300

107.643

626.555

570.555

56.000

552.310,80

542.332,42

358.617,41

9.978,38

120.300,00

120.300,00

107.642,66

618.898,60

566.399,94

52.498,66

100

100

100

100

100

100

100

98,8

99,3

93,7
     854

85401

85415

85495

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące

       w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od

       wynagrodzeń

Pomoc materialna dla uczniów

a)    wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)    wydatki bieżące

w tym:

       wynagrodzenia i pochodne od

       wynagrodzeń

596.149

173.212

173.212

162.334

352.700

352.700

70.237

70.237

38.318

592.037,59

172.919,10

172.919,10

162.171,30

348.881,35

348.881,35

70.237,14

70237,14

38.318,14

99,3

99,8

99,8

99,9

98,9

98,9

100

100

100



    900

90001

90003

90004

90015

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

a)    wydatki majątkowe

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

b)   wydatki majątkowe wydatki 

majątkowe - dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Powiatu Nisko Gminy 

Krzeszów

Utrzymanie zieleni w miastach 

i gminach

a) wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące 

b)    wydatki majątkowe

1.742.000

710.000

710.000

334.000

326.000

8.000

81.000

81.000

617.000

531.000

86.000

1.580.914,14

685.053,91

685.053,91

312.914,93

304.914,93

8.000

73.918,74

73.918,74

509.026,56

430.868,36

78.158,20

90,8

96,5

96,5

93,7

93,5

100

91,3

91,3

82,5

81,1

90,9
     921

92109

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby

a) wydatki bieżące

       w tym:

       dotacja podmiotowa

Biblioteki

a) wydatki bieżące

       w tym:

      dotacja podmiotowa

521.100

377.100

377.100

377.100

130.000

130.000

130.000

511.100,00

377.100,00

377.100,00

377.100,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

98,1

100

100

100

100

100

100



92195 Pozostała działalność

a)     wydatki bieżące 

w tym:

      dotacja podmiotowa

b)    wydatki majątkowe

14.000

4.000

4.000

10.000

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

28,6

100

100

0,0
926

92604

92605

Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej

a) wydatki bieżące

      w tym:

      wynagrodzenia i pochodne od  

      wynagrodzeń

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu

a) wydatki bieżące

w tym: 

dotacje celowe dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych

b) wydatki majątkowe

328.820

272.300

272.300

145.151

56.520

50.320

46.000

6.200

327.948,13

271.432,45

271.432,45

144.353,91

56.515,68

50.315,68

46.000,00

6.200,00

99,7

99,7

99,7

99,5

100

100

100

100
Ogółem wydatki: 22.134.431 20.004.328,65 90,4

Z wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

16.699.222

5.435.209

16.347.820,66

3.656.507,99

97,9

67,3

Realizacja  wydatków wymienionych  w zał.  Nr  2  przebiegała  w 2008 roku prawidłowo.  

Wyjątkiem jest  niskie  wykonanie  wydatków  majątkowych  na  przebudowę  drogi  gminnej 

biegnącej z Rudnika przez Stróżę w kierunku Niska.

Wykonanie wydatków w roku 2009 stanowi 90,4 % rocznego planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,9 %, natomiast wydatki majątkowe w 67,3 % 

rocznego planu wydatków.



Zał. Nr 3 

do Zarządzenia Nr B/17/2009 

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Dochody – dotacje celowe

związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok

Dział

/ Rozdział

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

010

       01095

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

a) dochody bieżące

18.576

18.576

18.576

18.574,42

18.574,42

18.574,42
750

75011

75045

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a) dochody bieżące

Komisje poborowe

a) dochody bieżące

61.430

60.876

60.876

554

554

61.429,20

60.876,00

60.876,00

553,20

553,20



751

75101

Urzędy  naczelnych  organów  władzy 

państwowej,  kontroli  i  ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa

a) dochody bieżące

1.504

1.504

1.504

1.504

1.504,00

1.504
852

85212

85213

85214

85228

Opieka społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

a) dochody bieżące

b) dochody majątkowe

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

a) dochody bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) dochody bieżące

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

a) dochody bieżące

2.999.410

2.663.220

2.655.220

8.000

16.750

16.750

199.140

199.140

120.300

120.300

2.982.842,06

2.646.652,06

2.638.652,06

8.000

16.750,00

16.750,00

199.140,00

199.140,00

120.300,00

120.300,00
Ogółem: 3.080.920 3.064.349,68



Zał. Nr 4 

do Zarządzenia Nr B/17/2009 

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Realizacja

wydatków na zadania z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w 2008 roku

Dział

         / 

Rozdział

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

010

       01095

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

18.576

18.576

18.576

18.574,42

18.574,42

18.574,42

750

75011

75045

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

 a) wydatki bieżące

     w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Komisje poborowe

a) wydatki bieżące

61.430

60.876

60.876

60.361

554

554

61.429,20

60.876,00

60.876,00

60.360,52

553,20

553,20
751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa



75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli 

i ochrony prawa 

a) wydatki bieżące

    w tym:

    wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń

1.504

1.504

1.471

1.504,00

1.504,00

1.470,53
852

85212

85213

85214

85228

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

 a) wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 a) wydatki bieżące

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 a) wydatki bieżące

    w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.999.410

2.663.220

2.655.220

89.300

8.000

16.750

16.750

199.140

199.140

120.300

120.300

107.643

2.982.842,06

2.646.652,06

2.638.652,06

89.299,86

8.000

16.750,00

16.750,00

199.140,00

199.140,00

120.300,00

120.300,00

107.642,66
Ogółem: 3.080.920 3.064.349,68



Zał. Nr 5 

do Zarządzenia Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Realizacja planu przychodów i rozchodów

za 2008 r.

Przychody Wyszczególnienie Kwota
Plan Wykonanie

952 Przychody z zaciągniętych kredytów 

i pożyczek na rynku krajowym 4.576.655 2.719.000,00

Rozchody Wyszczególnienie Kwota
Plan Wykonanie

992 Spłata  otrzymanych  pożyczek  i 

kredytów 300.000 300.000,00



Zał. Nr 6 do

Zarządzenia Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r.

Plan i wykonanie wydatków w roku 2008

związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Program I - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie %
400 40002 - rozbudowa sieci wodociągowej 

w Rudniku nad Sanem 973.000 841.753,81 86,5
900 90001 - budowa kanalizacji sanitarnej 

   w sołectwie Przędzel i Przędzel 

   Kolonia 710.000 685.053,91 96,5
600 60016 - przebudowa dróg gminnych w 

Gminie i Mieście Rudnik nad 

Sanem 1.500.000 25.254,00 0,9
Razem: 3.183.000 1.552.061,72 48,8

Program II – Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej 

w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie %
921 92195 - południowa strefa aktywności  

  wieś Kopki 10.000 0,00 0
Razem: 10.000 0,00 0,0



Zał. Nr 7 

do Zarządzenia Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

zrealizowanych w roku 2008 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie

1. 400 40002 Rozbudowa sieci wodociągowej w 

Rudniku nad Sanem 973.000 841.753,81
2. 600 60014

60016

Pomoc finansowa dla Powiatu Nisko 

na przebudowę drogi Jarocin - Rudnik

Przebudowa dróg gminnych

54.544

3.173.987

0,00

1.647.641,52
3. 700 70005 Sanitariat na targowisku miejskim i 

zakup działek koło Mostostalu

270.000 249.966,55

4. 750 75023 Opracowanie projektu rozbudowy 

budynku UGiM Rudnik nad Sanem 29.500 29.280,00
5. 754 75412 Przebudowa budynku użyteczności 

publicznej na potrzeby OSP w 

Przędzelu – Kolonii 40.000 39.976,96
6. 852 85212

85219

85295

Zakup komputera i kserokopiarki

Zakup dwóch komputerów z 

oprogramowaniem

Parking przy budynku OPS i izolacja 

budynku

8.000

9.978

56.000

8.000

9.978,38

52.498,66
7. 900 90001 kanalizacja Sołectwa Przędzel 710.000 685.053,91

90003 Pomoc finansowa dla Gminy 

Krzeszów i Powiatu Nisko 8.000 8.000
90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 86.000 78.158,20

8. 921 92195 Południowa strefa aktywności 

społecznej wieś Kopki - remont 



budynku biblioteki i świetlicy z 

adaptacją pomieszczeń na zbiory 

tradycji wikliniarskich 10.000 0,00
9. 926 92605 Zakup kosiarki 6.200 6.200,00

Ogółem: 5.435.209 3.656.507,99

Zaplanowane  zadania  inwestycyjne  zostały  zrealizowane  z  wyjątkiem  zadania  pn. 

„Południowa  strefa  aktywności  społecznej  wieś  Kopki  –  remont  budynku  biblioteki 

i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich” oraz zadania dobudowa 

oświetlenia  ulicznego  i  Przebudowa  drogi  gminnej  z  Rudnika  nad  Sanem  przez  Stróżę 

w kierunku Niska.

Wyżej wymienione zadania zostaną zrealizowane w roku 2009 i w następnych latach.

 

 Zał. Nr 8 

 do Zarządzenia Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta

  w Rudniku nad Sanem



  z dnia 20 marca 2009 r. 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

za 2008 rok

Dział Nazwa zakładu
Przychody Wydatki

Plan Wykonanie Plan Wykonanie
900 Zakład  Gospodarki 

Komunalnej  

i  Mieszkaniowej  w 

Rudniku nad Sanem 1.466.800 2.976.721,24 1.471.700 2.964.842,13
w tym dotacja: - - - -

Zał. Nr 9 

do Zarządzenia Nr B/17/2009

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r.



Przychody i wydatki funduszy celowych

za 2008 r.

Dział
Przychody Wydatki

Plan Wykonanie Plan Wykonanie
900 Gminny fundusz 

ochrony środowiska
21.000 18.877,29 20.000 27.196,86

Zał. Nr 10 

do Zarządzenia Nr B/17/2009 

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2009 r. 

Wykonanie

dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego

„Ochronka" w Rudniku nad Sanem

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

801 Przedszkole  niepubliczne 

„Ochronka”

290.509 290.322,00

Realizacja dotacji celowych dla

podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku

za 2008 rok.



Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

851

Międzyszkolny klub sportowy 

„Wiklinki”   4.500   4.500,00
Miejski Klub Sportowy „Orzeł”  -

Sekcja szachy   4.500   4.500,00

926 Jutrzenka Kopki 22.000 22.000,00
LZS Przędzel 24.000 24.000,00
                RAZEM: 55.000  55.000,00

Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych w 2008 roku

Dział Plan Wykonanie
1. Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Rudniku nad Sanem 900 0 0,00

Realizacja dotacji podmiotowych

dla instytucji kultury za 2008 r.

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie
921 Miejski  Ośrodek  Kultury  w 

Rudniku nad Sanem 377.100 377.100,00
921 Biblioteka Publiczna 130.000 130.000,00

RAZEM: 507.100 507.100,00

Rudnik nad Sanem, dn. 30-01-2009
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

DOM KULTURY I CENTRUM WIKLINIARSTWA

Lp. Opis Plan
Zmiana

31-12-2008

Wykonanie %



1.
2.
3.

4.

5.

DOCHODY
Dotacja organizatora
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski
Dochody z prowadzonej działalności
w tym za:
- sprzedaż biletów kinowych,
- wynajem sal,
- organizacje imprez kulturalnych,
- ogrzewanie i Internet,
- plakatowanie i reklamę,
- warsztaty,
- konferencje i obsługa techniczna,
- sprzedaż biletów do Centrum Wikliniarstwa,
- sprzedaż folderów i pocztówek,
- sprzedaż wyrobów wiklinowych
Darowizny
w tym na:
- organizację Wiklina 2008,
- obchody Dnia Seniora
Kapitalizacja – BS Rudnik

377 100
4 000

78 533

23 320
6 040
8 260

376
20 820
1 485
7 460
4 362
5 584

826
46 660

45 160
1 500

141

377 100,00
4 000,00

78 532,79

23 320,00
6 039,48
8 260,00

375,64
20 820,33
1 485,00
7 460,00
4 362,01
5 584,00

826,33
46 659,75

45 159,75
1 500,00

140,88

100
100
100

100

100
Ogółem dochody 506 434 506 433,42 100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WYDATKI
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia urlopowe
Badania pracowników i środki BHP
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii, wody, gazu
Zakup pozostałych usług
Delegacje krajowe i zagraniczne
Szkolenia
Wydatki poniesione na działalność kulturalną
Prowizje bankowe
Pozostałe koszty (VAT niepodlegający odliczeniu)

225 144
6 573
2 728

31 287
43 330
77 305
2 403

470
114 931

1 097
1 166

225 144,34
6 572,93
2 728,25

31 287,11
43 330,12
72 724,62
2 403,35

470,00
114 930,61

1 097,21
1 166,00

100
100
100
100
100

94
100
100
100
100
100

Ogółem wydatki 506 434 501 854,54 99

Dom Kultury na dzień 31 grudnia 2008 roku uzyskał dochody w wysokości 506 433,42 zł. 
Plan wykonał w 100%. Poniesione wydatki to kwota 501 854,74 plan został  zrealizowany
w 99 %, ponieważ pozostały zobowiązania na kwotę 1 967,25 tj. wobec Regionalnej Fundacji 
Filmowej  1 304,38  ZAiKS  za  IV  kw.  174,87  podatek  wobec  Polskiego  Instytutu  Sztuki 
Filmowej 134,00 podatek VAT za XII 303,00 oraz opłata składki członkowskiej i wpisowe 
LGD  51,00.  Są  to  zobowiązania  niewymagalne,  termin  płatności  przypada  na  2009  rok. 
Pozostałość  z  roku  2007  to  kwota  663,37  oszczędności  roku  2008  to  4 578,88
 do wydatkowania w 2009 roku pozostało 5 242,25 złotych.

Rudnik nad Sanem, dn. 30-01-2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK
BIBLIOTEKA



Lp. Opis Plan
Zmiana

31-12-2008

Wykonanie %

1.
2.
3.
4.

5.

DOCHODY
Dotacja organizatora
Dotacja Biblioteka Narodowa
Usługi ksero
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej
Niżańskie Centrum Kultury

130 000
8 000

382

1 000
996

130 000,00
8 000,00

381,60

1 000,00
996,00

100
100
100

100
100

Ogółem dochody 140 378 140 377,60 100

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

WYDATKI
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od 
wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia urlopowe
Badania pracowników, zakup środków BHP
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii i gazu
Zakup księgozbioru
Zakup pozostałych usług
Organizacja biesiady zapustowej
Delegacje krajowe
Prowizje bankowe 

113 165
816

3 626
1 029
6 386
1 677
8 000
4 165
1 000

114
400

113 164,72
816,00

3 626,44
1 028,75
6 108,68
1 677,09
8 000,00
4 164,66
1 000,07

113,64
400,25

100
100
100
100
96

100
100
100
100
100
100

Ogółem wydatki 140 378 140 100,30 100

Biblioteka  Publiczna  w Rudniku  nad  Sanem oraz  filie  w  Kopkach  i  Przędzelu  na  dzień 
31 grudnia 2008 roku uzyskały dochody w wysokości 140 377,60 zł. Plan został wykonany 
w 100%. Wydatki wyniosły 140 100,30 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Biblioteki na 
31-12-2008  roku  posiadają  zobowiązanie  niewymagalne  na  kwotę  85,40  za  zakup  kart 
katalogowych i dzienników bibliotek. Pozostałość z roku 2007 to 115,39 oszczędności roku 
2008 to kwota 277,30 pozostała, do wydatkowania w 2009 roku kwota 392,69 zł.
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