
Uchwała Nr LIV/191/06
Rady Gminy - Komisarza Rządowego

dla Gminy Rakszawa
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” 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. 165, 
art. 184, art.188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 3 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy - Komisarz Rządowy dla Gminy Rakszawa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w 
wysokości: 12.877.487,00 zł,-
w tym:
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconej Gminie zgodnie 

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w  wysokości 2.984.695,00 zł,-

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w 
wysokości: 12.377.487,00 zł,-
w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w  wysokości: 2.984.695,00 zł,-

§ 3

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości 
50.000,00 zł,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  w  kwocie:  40.000,00  zł,-  oraz  na  realizację  gminnego  programu 
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,-

§ 4

1.  Nadwyżkę      budżetu    gminy     na     koniec    2006    roku   ustala     się      w      wysokości
     500.000,00   zł,- i przeznacza się  na finansowanie spłaty rat pożyczek.
2.  Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł,-
3.  Ustala się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 
     700.000,00 zł,- z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów o których mowa w ust. 2.

§ 5

Przychody i rozchody budżetu gminy, o których mowa w § 4,   określa załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 25.000,00 zł, i wydatków w wysokości 
60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7



Ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych w wysokości 120.000,00 zł i wydatków 
wysokości 131.230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 1.551.838,00 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do 
niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dotację podmiotową dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy 
w wysokości: 260.000,00 zł,-
z tego:
- instytucje kultury 260.000,00 zł,-

§ 10

Ustala się dotację przedmiotową do różnicy cen wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych w 
wysokości  120.000,00 zł,-  (w tym do  wody:   150.000 m3 x 0,40 zł = 60.000,00 zł,-   i  do 
ścieków: 88.235 m3 x 0,68 zł = 60.000,00 zł,-)

§ 11

Ustala  się  dotację celową z  budżetu  gminy na  realizację  zadań własnych gminy,  zleconych do 
wykonania  podmiotom z poza sektora finansów publicznych,  w trybie określonym w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 50.000,00 zł,-, w tym na zadania z 
zakresu  kultury  fizycznej  polegające   w  szczególności  na  organizacji  zajęć,  zawodów i  imprez 
sportowo – rekreacyjnych.

§ 12

Wprowadza się prognozę długu Gminy Rakszawa w latach  2004-2013  jako Załącznik Nr 8 

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł,- 

§ 14

Upoważnia się Wójta – Komisarza Rządowego do: 
1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach 

działów i paragrafów w ramach rozdziałów,
2. Przekazania  uprawnień  kierownikom  jednostek  podległych  do  dokonywania  przeniesień 

planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów.
3. Zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł,- z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w 
2007 roku.

§ 15

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi – Komisarzowi Rządowemu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Gminy – 

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

Dochody 
według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł

700 Gospodarka mieszkaniowa
 wpływy ze sprzedaży działek budowlanych
 wpływy ze sprzedaży mieszkań
 wpływy z najmu majątku gminy
 opłaty za wieczyste użytkowanie
 wpłata za wodę, gaz i energię elektryczną
 odsetki 

85.400,00
6.000,00

26.000,00
14.500,00

500,00
38.000,00

400,00
750 Administracja publiczna

 wpływy z czynszu najmu
 wpływy za realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie

63.091,00
500,00

1.100,00

61.491,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację  zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminie

1.104,00

1.104,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 wpływy z podatku rolnego
 wpływy z podatku leśnego
 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
 wpływy z podatku od nieruchomości
 wpływy z podatku od środków transportowych
 wpływy z podatku od spadków i darowizn
 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 

urzędowe
 wpływy z opłaty skarbowej
 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 udział w podatku dochodowym od osób prawnych
 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 wpływy z opłaty targowej
 wpływy z podatku od posiadania psa

2.287.221,00
67.000,00
42.000,00

10.000,00
920.000,00
132.000,00

4.000,00

5.500,00
12.000,00

966.421,00
10.000,00
50.000,00

50.000,00
9.000,00
7.000,00

300,00



 odsetki za zwłokę 2.000,00
758 Różne rozliczenia

 część oświatowa subwencji ogólnej
 część wyrównawcza subwencji ogólnej
 część równoważąca subwencji ogólnej
 odsetki

7.134.263,00
4.404.363,00
2.438.656,00

290.244,00
1.000,00

801 Oświata i wychowanie
 wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

21.000,00
21.000,00

852 Pomoc społeczna
 wpływy za usługi opiekuńcze
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących zleconych gminie
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących

3.245.700,00
8.000,00

2.922.100,00

315.600,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

34.708,00

34.708,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 wpływy z opłaty produktowej

5.000,00
5.000,00

ogółem dochody: 12.877.487,00



Załącznik Nr 2
      do Uchwały Rady Gminy –

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
       Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

 

Wydatki  według  działów i rozdziałów  klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Kwota w zł

010
01030

Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze 
a)  wydatki bieżące

1.340,00
1.340,00
1.340,00

600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia
b) wydatki majątkowe

690.000,00
690.000,00
200.000,00

4.000,00
490.000,00

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomości
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia

50.000,00
50.000,00
50.000,00

2.000,00

710
71014

Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia

30.000,00
30.000,00
30.000,00

5.000,00

750
75011

75022

75023

75095

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

1.089.374,00
61.491,00
61.491,00

54.260,00
10.000,00
10.000,00

1.011.090,00
896.090,00

701.960,00
115.000,00

6.793,00
6.793,00

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

1.104,00

1.104,00
1.104,00

754
75403

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Jednostki terenowe Policji
a) wydatki bieżące
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

77.320,00
2.000,00
2.000,00

75.320,00
75.320,00

25.320,00



756

75647

Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od 
innych  jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór  podatków,  opłat  i  nieopodatkowanych  należności 
budżetowych
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia

13.000,00

13.000,00
13.000,00

6.300,00

757
75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa  papierów  wartościowych,  kredytów  i  pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
w tym:
obsługa długu j.s.t.

234.907,00

234.907,00
234.907,00

234.907,00

758
75814

75818

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
a) wydatki bieżące
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące

51.000,00
1.000,00
1.000,00

50.000,00
50.000,00

801
80101

80103

80104

80110

80113

80114

80145

80146

80195

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a)  wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
a) wydatki bieżące 
w tym:
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Gimnazja
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zespoły obsługi  ekonomiczno – administracyjnej szkół
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe 
Komisje egzaminacyjne
a)wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

5.485.334,00
3.071.319,00

2.740.000,00

2.119.406,00
331.319,00

174.800,00
174.800,00

150.585,00
251.000,00
251.000,00

210.770,00
1.522.000,00

1.372.000,00

1.089.040,00
150.000,00
95.000,00
95.000,00

6.000,00
308.784,00
304.584,00

269.934,00
4.200,00

1.200,00
1.200,00

1.200,00
35.231,00
35.231,00

26.000,00
26.000,00

851
85153

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

50.000,00
10.000,00
10.000,00



85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi
a) wydatki bieżące

40.000,00
40.000,00

852
85212

85213

85214

85215

85219

85228

85295

Pomoc  społeczna
Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące 
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne opłacane  za  osoby 
pobierające  niektóre  świadczenie  z  pomocy  społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a)  wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

3.519.700,00

2.733.500,00
2.733.500,00

77.500,00

12.500,00

12.500,00

496.100,00
496.100,00
31.000,00
31.000,00

102.700,00
102.700,00

89.196,00
101.000,00
101.000,00

90.000,00
42.900,00
42.900,00

854
85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

38.708,00
38.708,00
38.708,00

900
90001

90002

90003

9004

90015

90020

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b) wydatki bieżące
w tym;
dotacja przedmiotowa 
b) wydatki majątkowe

Gospodarka odpadami 
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat produktowych
a) wydatki bieżące

733.700,00
471.319,00
120.000,00

120.000,00
351.319,00
10.000,00
10.000,00

500,00
47.000,00
47.000,00
5.381,00
5.381,00

195.000,00
85.000,00

110.000,00

5.000,00
5.000,00 

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące,
w tym:
dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  samorządowej  instytucji 
kultury

260.000,00
260.000,00
260.000,00

260.000,00



926
92604

92605

Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
a) wydatki bieżące,
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacja celowa 

52.000,00
2.000,00
2.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

ogółem wydatki: 12.377.487,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy -

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

 

Dochody i wydatki 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie

                                                 DOCHODY

Dział
Rozdział
Paragraf

Wyszczególnienie Kwota

750
75011
2010

Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
 dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami

61.491,00
61.491,00

61.491,00
751

75101

2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa
 dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami

1.104,00

1.104,00

1.104,00
852

85212

2010

85213

2010

85214

2010

Pomoc społeczna
Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami

Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby 
pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne
 dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami

Zasiłki  i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe
 dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami

2.922.100,00

2.733.500,00

2.733.500,00

12.500,00

12.500,00

176.100,00

176.100,00
razem: 2.984.695,00

 



                                                 WYDATKI

Dział
Rozdział
Paragraf

Wyszczególnienie Kwota

750
75011

Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

61.491,00
61.491,00
61.491,00

54.260,00
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

1.104,00

1.104,00
1.104,00

852
85212

85213

85214

Pomoc społeczna
Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby 
pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące
Zasiłki  i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące

2.922.100,00

2.733.500,00
2.733.500,00

77.500,00

12.500,00
12.500,00

176.100,00
176.100,00

razem: 2.984.695,00
 



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy -

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

Przychody i rozchody

Przychody
PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych

700.000,00

Rozchody
PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów

1.200.000,00



Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy –

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa  
Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH (W ZŁOTYCH)

Stan środków 
pieniężnych na 
początku roku

PRZYCHODY WYDATKI
Stan środków 

pieniężnych na 
koniec roku

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

41.148,00 25.000,00 60.000,00 6.148,00



Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy –

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa  
Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

Przychody i wydatki dochodów własnych

Stan środków 
pieniężnych na 
początek roku

PRZYCHODY WYDATKI
Stan środków 

pieniężnych na 
koniec roku

Wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach podstawowych
(Dz. 801 rozdz. 80114)

13.230,00 120.000,00 131.230,00 2.000,00



Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy –

Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa  
Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

.

Wydatki inwestycyjne

Dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, ogółem 
                                         – 490.000,00 zł,-

     1. Zadanie – wykonanie nawierzchni /dywanika/ z masy mineralno – 
                          asfaltowej  na   drodze   gminnej   Rakszawa – Dąbrówki 
                          1.400 mb x 4 mb – 300.000,00 zł,-
        - roboty ziemne/profilowanie korony drogi/
        - wykonanie podbudowy z tłucznia
        - wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej standard II

     2. Zadanie – wykonanie nawierzchni /dywanika/ z masy mineralno – 
                          asfaltowej  na   drodze   gminnej   Rakszawa – Kąty 
                          Rakszawskie – Kąty Wydrzańskie
                          900 mb x 3 mb – 190.000,00 zł,-
        - roboty ziemne/profilowanie korony drogi/
        - wykonanie podbudowy z tłucznia
        - wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej standard II

Dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, ogółem – 115.000,00 zł,-
w tym:

1. Zadanie – zakup komputerów na wyposażenie Urzędu Gminy –
                   15.000,00 zł,-

2. Zadanie – modernizacja kotłowni i  wymiana instalacji c.o. w 
                     budynku UG Rakszawa – 100.000,00 zł,-
    - demontaż kotłowni węglowej
    - przygotowanie pomieszczenia kotłowni pod wymogi instalacji gazowej
    - montaż kotłowni gazowej
    - demontaż starej instalacji c.o. w budynku UG Rakszawa
    - budowa nowej instalacji c.o. /ok. 60 szt. grzejników/ w budynku UG
       Rakszawa

           
 Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, ogółem – 150.000,00 zł,-
     w tym:

1. zadanie – budowa gimnazjum /wykonanie elewacji/-
                     89.000,00 zł,-

- zakup farb elewacyjnych, klejów montażowych i dodatkowego 
  wyposażenia wraz z wykonaniem robót



    2.  zadanie – wymiana okien w gimnazjum – 61.000,00 zł,-
         - wymiana 53 szt. okien
         - wykucie starych okien
         - demontaż starych obróbek blacharskich podokienników
         - montaż okien z PCV
         - montaż podokienników z blachy powlekanej
         - uzupełnienie uszkodzonych ościeży przy oknach

Dz. 801, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
                                        szkół, ogółem – 4.200,00 zł,-
     w tym:

- zakup patelni elektrycznej do stołówki

Dz. 801, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, ogółem – 331.319,00 zł,-
w tym:

     1.  Zadanie – przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej
          Nr 1  w  Rakszawie,  zmiana   stropodachu   na   dach wysoki o 
          Konstrukcji   drewnianej – 176.319,00 zł,-

          a) roboty rozbiórkowe:
              - usunięcie warstw pokrywczych z papy asfaltowej oraz wylewek
                cementowych  zasypek na stropodachu
              - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
              - rozbiórka wszystkich kominów do poziomu stropu ostatniej   
                kondygnacji   oraz gzymsów żelbetowych

         b) roboty budowlane:
            - wykonanie nowej więźby dachowej drewnianej z drewna  
              impregnowanego
            - wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki wraz z obróbkami
               blacharskimi
            - wykonanie wiatroizolacji więźby oraz paraizolacji stropu 
              ostatniej kondygnacji
            - izolacja termiczna stropu ostatniej kondygnacji z wełny 
              mineralnej (założono 20 cm)
            - wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
            - wykonanie i montaż przeszkleń w lukarnach
            - wykonanie nowych pionów kominowych z kształtek 
              ceramicznych omurowanych cegłą dziurawką gr. 12 cm, 
              tynkowanych i malowanych
            - wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej i
              czapek kominowych



       2.  zadanie – wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
                              w Rakszawie – 155.000,00 zł,-
            - wymiana 88 szt. okien
            - wykucie starych okien
            - demontaż starych obróbek blacharskich podokienników
            - montaż okien z PCV
            - montaż podokienników z blachy powlekanej
            - uzupełnienie uszkodzonych ościeży przy oknach

Dz.900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 ogółem -  351.319,00 zł,- 
w tym:

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej /wykonanie przykanalików/
               w miejscowości Rakszawa - 351.319,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
- wybudowanie    150 mb  kolektora  sanitarnego z rur  PCV Ø 200 mm
- wybudowanie   2.893 mb   przykanalików  z  rur  PCV Ø 160 mm i  
  włączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ok. 110 dostawców ścieków

Dz.900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, ogółem 
                                       -  110.000 zł,- 
w tym:

1. Zadanie: budowa/uzupełnienie/  oświetlenia drogowego w
                  miejscowości Wydrze  - 44.000,00 zł
   - wykonanie 14 nowych punktów oświetleniowych

1. Zadanie: budowa/uzupełnienie/  oświetlenia drogowego w 
                  miejscowości Węgliska  - 42.000,00 zł
   - wykonanie 12 nowych punktów oświetleniowych

1. Zadanie: budowa/uzupełnienie/  oświetlenia drogowego w
                  miejscowości Rakszawa  - 24.000,00 zł
   - wykonanie 7 nowych punktów oświetleniowych



PROGNOZA DŁUGU GMINY RAKSZAWA W LATACH 2004 - 2013                                                                                                                             Załącznik Nr 8
                                                                                                                                                                                                              do Uchwały Rady Gminy –

                                                                                                                                                                                         Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
                                                                                                                                                                                              Nr LIV/191/06 z dnia 29 marca 2006 r.

Lp. Wyszczególnienie
Wykonanie 

2004r.
wykonane 

2005r.
Prognoza 

2006r.
Prognoza 

2007r.
Prognoza 

2008r.
Prognoza 

2009r.
Prognoza 

2010r.
Prognoza 

2011r.
Prognoza 

2012r.
Prognoza 

2013r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. DOCHODY 10 419 956 12 036 146 12 877 487 10 923 165 10 935 490 11 025 000 11 025 000 11 025 000 11 025 000 11 025 000
2. WYDATKI 8 895 026 14 655 822 12 377 487 9 743 165 9 855 490 10 095 000 10 095 000 10 095 000 10 095 000 10 540 000

z tego:          
2.1 wydatki bieżące 8 402 104 12 787 934 10 825 649 9 326 725 9 530 228 9 756 688 9 727 626 9 698 563 9 635 619 9 684 199

w tym:          
2.1.1 koszty obsługi długu publicznego 143 951 118 763 234 907 212 684 183 258 156 688 127 626 98 563 35 619 8 399
2.2 wydatki majątkowe 492 922 1 867 888 1 551 838 416 440 325 262 338 312 367 374 396 437 459 381 855 801
3. ROZCHODY 1 252 500 1 850 000 1 200 000 1 180 000 1 080 000 930 000 930 000 930 000 930 000  485 000

z tego:          
3.1 spłata rat kredytów 950 000 950 000        
3.2 spłata rat pożyczek 302 500 900 000 1 200 000 1 180 000 1 080 000 930 000 930 000 930 000 930 000 485 000
4. WYNIK (1-2-3) 272 430 -4 469 676 -700 000 0 0 0 0 0 0 0
5. PRZYCHODY 0 5 240 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0

z tego:          
5.1 otrzymane kredyty
5.2 otrzymane pożyczki 5 240 000        
5.3 Stan wolnych śroków 700 000
6. UMORZONE POŻYCZKI 37 500
7. DŁUG NA KONIEC ROKU 6 181 505 7 665 000 6 465 000 5 285 000 4 205 000 3 275 000 2 345 000 1 415 000 485 000 0

z tego:          
7.1 otrzymane kredyty 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 otrzymane pożyczki 3 325 000 7 665 000 6 465 000 5 285 000 4 205 000 3 275 000 2 345 000 1 415 000 485 000 0
7.3 wymagalne zobowiązania  1 906 505         
8. Wskaźnik obsługi długu (limit 

ustawowy 15%) 13,40% 16,36% 11,14% 12,75% 11,55% 9,86% 9,59% 9,33% 8,76% 4,48%
9. Wskaźnik poziomu długu (limit 

ustawowy 60%) 59,32% 63,68% 50,20% 48,38% 38,45% 29,71% 21,27% 12,83% 4,40% 0,00%


