
 

  Załącznik  nr  1  do uchwały    Nr   XVII/114/15    z dnia  30 grudnia 2015 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r 

Lp 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Nazwa zakładu 

Przychody  / w zł/ 

  
Koszty / w zł / 

Ogółem 

 

 

 

 w tym: ogółem w tym: 

dotacje 

z budżetu 

dotacja przedmiotowa Dotacja celowa na 

zdania bieżące 

finansowanych  z 

udziałem środków 

z UE 

 

Dotacja celowa na inwestycje  

 

  
Wpłata 

 

Kwota 

 

zakres dotacji 

 

Kwota 

 

 

  Cel dotacji 

 

 

  
do budżetu 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej  

 

 

 

 

 

6 935 000,00 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0   0   6 935 000,00  0 

              

      
        

      
        

      
        

Ogółem 6 935 000,00 0 0   0   6 935 000,00  0 



 

Planowane dotacje w 2016r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 
 

Załącznik nr  2 do uchwały Rady Gminy Nr XVII/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Dział Rozdział 

 

Treść Kwota dotacji 

/ w zł/ 

 

podmiotowej 

 

przedmiotowej 

 

celowej 

1 2 3 4 5 6 

 Jednostki sektora finansów 

publicznych 

Nazwa zadania    

754 75404 Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów biurowych i 

technicznych, wyposażenia technicznego , środków czystości, 

modernizacje budynku komisariatu; finansowanie służb 

ponadnormatywnych fundusz wsparcia. 

  15 000,00 

600 60013 Województwo Podkarpackie –budowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce  

  100 000,00 

600 60014 Powiat Tarnobrzeski:  

 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – 

Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – 

etap I. 

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 – 

Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Wrzawy –  etap II. 

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki – 

Orliska   w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – 

etap I. 

 

  287 000,00 

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa 867 000,00   

921 92116 Biblioteki- działalność statutowa 382 000,00 

 

  



 

Jednostki nie należące do sektora finansów 

publicznych 

Nazwa zadania    

010 

 

01030 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 

 

8 000,00 

  

851 85153 

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami  na   terenie 

gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z 

zakresu przeciwdziałania  narkomanii lub organizacja imprez o tej 

tematyce. 

  

7 000,00 

851 85154 

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego 

(świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

  

53 000,00 

851 85154 
Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów 

abstynenckich. 

  
12 000,00 

851 85154 Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym 

  

5 000,00 

851 85154 

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie 

gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla 

dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

  

13 000,00 

851 85154 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i 

młodzieży w zakresie lekkiej atletyki wraz organizacją zawodów 

sportowych 

  

6 000,00 

851 85154 
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i 

młodzieży w zakresie piłki nożnej 

  
6 000,00 



 

  
Razem dział  851: 

 

  
102 000,00 

852 85295 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach. 

  

95 000,00 

900 90019 

Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji 

związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. 

  

14 000,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce 

  

129 500,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez szkolenie i 

organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 

w Sokolnikach 

  

3 500,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie lekkiej atletyki w  Gorzycach 

  

4 000,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce 

  

17 500,00 



 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki 

  

50 000,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń 

  

20 000,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy 

  

38 500,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w 

zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjum w Gorzycach 

  10 000,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży  

z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację 

współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej  

  6 500,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację 

współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych  

  8 000,00 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w 

zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły  Podstawowej w 

Trześni  

  7 000,00 



 

 

 

926 92605 

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa 

sportowego w zakresie piłki nożnej  w sołectwie Furmany 

  

2 000,00 

  
Razem dział 926: 

  296 500,00 


