
Uzasadnienie  do projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2015 r. 
 
 
 
  

 Projekt budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok został skalkulowany po stronie dochodów na 

kwotę 76 902 690,69 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 76 902 690,69 zł. 

Rozchody budżetu wynoszą 3 468 953,87 zł.  

Przypuszczalnie zadłużenie gminy na koniec 2015 r. jest planowane w wysokości 23 481 289,87 zł , 

tj. 30,53 % w stosunku do planowanych dochodów.    

Od 2011 roku w budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych muszą zostać zachowane bezwzględnie trzy następujące  

zasady: 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym 

planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane 

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z 

zastrzeżeniem ust. 3 ustawy. 

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją 

wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki 

te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. 

 

                                                         Dochody budżetowe 

  
Dochody budżetu na 2015 r. zaplanowane zostały w kwocie 76 902 690,69 zł, a mianowicie: dochody 

bieżące 70 367 109,66 zł i dochody majątkowe 6 535 581,03 zł. Główne źródła dochodów stanowią: 

- dotacje celowe z budżetu państwa na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej  – 10 143 

146,00 zł (dotacje celowe z budżetu na państwa na zadania zlecone ujęto w projekcie budżetu na 

2015 rok w kwotach przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, w wysokościach ujętych w 

projekcie budżetu państwa) , 

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (bieżących i inwestycyjnych)  

(dotacje celowe z budżetu na państwa na zadania zlecone ujęto w projekcie budżetu na 2015 rok   

w kwotach przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, w wysokościach ujętych w projekcie 

budżetu państwa) – 519 570,00 zł, 

- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (MiPBP) – 40 000,00 zł, 

- dotacje na dofinansowanie projektów  (bieżących i inwestycyjnych) realizowanych z udziałem 

środków  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) – 3 056 391,16 zł, 

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 26 089 573,00 zł, 



- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12 628 801,00 zł, 

- dochody podatkowe i opłaty – 17 284 081,00 zł, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 200 000,00 zł, 

-  pozostałe dochody gminy – 4 981 128,53 zł.  

 
Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia  
tabela Nr 1 do projektu budżetu . 
 

W dziale „ Transport i łączność ” zaplanowane dochody w kwocie 1 534 992,74 zł obejmują wpływy 

z tytułu dochodów bieżących w kwocie 49 315,74 zł oraz majątkowe, które wynoszą 1 485 677,00 zł. 

Dochody w tym dziale pochodzą m.in. majątkowe - ze środków z dotacji w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  oraz 

bieżące ze środków finansowych Unii Europejskiej. 

 

Dochody zaplanowane w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 2 410 000,00 zł obejmują: 

dochody bieżące w kwocie 210 000,00 zł oraz dochody majątkowe  

w kwocie 2 200 000,00 zł. 

Dochody bieżące stanowią: 

a/ czynsze z najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie 150 000,00 zł, w tym: 

    - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 70 000,00 zł, 

    - czynsze dzierżawne – 73 000,00 zł, 

    - pozostałe dochody – 7 000,00 zł, 

b/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 60 000,00 zł ( wpływy skalkulowano na  podstawie  

wydanych decyzji ustalających wysokość opłat). 

Dochody majątkowe w kwocie 2 200 000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Na w/w 

kwotę składa się dochód z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej łącznie pow. 

7 ha położonych w obrębie strefy Euro Park  w obrębie Ropczyce – Miasto, gm. Ropczyce. Kwoty 

przyjęte do kalkulacji dochodów ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o wyciąg z operatu 

szacunkowego oraz o aktualne ceny rynkowe. 

             

W dziale „Administracja publiczna” dochody zaplanowane w kwocie 262 020,00 zł stanowią: dotacja 

celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

w kwocie 182 020,00) zł oraz wpływy z różnych dochodów  (wpływy z tytułu specyfikacji 

przetargowych, administrowanie cmentarzem komunalnym, refundacja kosztów za media z 2014 r.  – 

80 000,00 zł.  

Dochody bieżące tego działu wynoszą 262 020,00 zł. 

 

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa” 

planowane dochody w kwocie 4 586,00 zł  stanowi dotacja celowa z Delegatury Wojewódzkiej 

Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 

Dochody bieżące tego działu wynoszą 4 586,00 zł. 



 

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody w kwocie 

413 950,00 zł stanowią środki z refundacji dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wydatków poniesionych w 2014 roku na zadanie 

„Remont budynku OSP Lubzina”. Dochody majątkowe tego działu wynoszą 413 950,00 zł. 

 

W dziale  „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano 

dochody w kwocie 29 602 882,00 zł, co stanowi 38,49 % dochodów ogółem. Zwaloryzowano stawki 

podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost 

cen o 0,4%). Dochody z podatku od nieruchomości zostały skalkulowane na poziomie stawek z roku 

2014. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęte na 2015 r. 

dochody zostały obliczone na podstawie obowiązujących stawek. Przy planowaniu dochodów z tytułu 

podatku rolnego - skalkulowano obciążenie 1 ha przeliczeniowego przy założeniu, że średnia cena 

skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS w październiku 2014 r. wynosząca 

61,37 zł za 1 dt, została obniżona do wysokości  48,80 zł  za 1 dt,  będącej podstawą ustalenia 

wysokości podatku rolnego na 2015 rok ( średnia wielkość hektarów przeliczeniowych kształtuje się na 

poziomie około 7 906 ha    

w przypadku osób fizycznych oraz około 136 ha w przypadku osób prawnych). W podatku rolnym 

podstawą do obliczenia wysokości planowanego z tego tytułu dochodu były dane wskazane powyżej, 

jak też ściągalność podatku rolnego w 2014 r. i latach poprzednich, wysokość przypisów, wykonanie 

za okres do 30 września 2014 r., prawdopodobne wykonanie na koniec 2014 r. Przy planowaniu 

dochodów z tytułu podatku leśnego – skalkulowano obciążenie 1 m3 przeliczeniowego przy założeniu, 

że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. oraz podana przez Prezesa GUS w październiku 2014 

r. wynosząca 188,85 zł za 1 m3, została obniżona do wysokości 171,05 zł za 1 m3, będącej podstawą 

ustalenia wysokości podatku leśnego na 2015 rok (średnia wielkość hektarów przeliczeniowych 

kształtuje się na poziomie około 1 397,62 ha w przypadku osób fizycznych oraz około 474,05 ha w 

przypadku osób prawnych). 

Przy określaniu pozostałej części dochodów własnych takich jak: opłaty lokalne odsetki z tytułu 

nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych dochodów Gminy , wpływy z tytułu darowizn, 

podatek płacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze 

spadków  

i darowizn, wpływy z dochodów należnych gminie, a przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz 

inne podmioty - podstawą określenia planowanych dochodów były materiały źródłowe, planowane 

oraz zrealizowane na początek czwartego kwartału dochody, przypuszczalne wykonanie dochodów  

w poszczególnych pozycjach na koniec 2014 roku, ściągalność dochodów w tych pozycjach w latach 

poprzednich i roku 2014, wysokość wpływów w ostatnich latach. 



W niniejszym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 1 116 290,00 zł. Planowanie dochodów z tego tytułu wynika z ustawy  

z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw.  

W dziale „Różne rozliczenia” planuje się kwotę w wysokości 26 158 573,00 zł, na którą składa się 

kwota subwencji ogólnej w wysokości 26 089 573,00 zł, przyjęta na podstawie informacji Ministerstwa 

Finansów oraz odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych i dywidend w kwocie 69 

000,00 zł. W strukturze  dochodów  budżetu  subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa 

oraz część wyrównawcza stanowi 33,92 % ogółu dochodów gminy. Planowana kwota subwencji 

ogólnej na 2015 r. jest wyższa w porównaniu z planem na 2014 r. o 2 080 139,00 zł.  Część 

oświatowa wynosi 21 991 256,00 zł i jest wyższa w stosunku do wielkości ujętej w budżecie na 2014 o 

kwotę 670 674,00 zł, cześć wyrównawcza wynosi 4 098 256,00 zł i jest wyższa w stosunku do 

wielkości ujętej w budżecie na 2014 r. o kwotę 1 409 465,00 zł. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma za zadanie wyrównywać różnice w dochodach 

podatkowych pomiędzy gminami i jest wypłacana dla tych gmin, w których dochód podatkowy 

przypadający na jednego mieszkańca gminy jest niższy od średniego dochodu podatkowego w kraju. 

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu oświaty. 

Kwota podana do projektu budżetu nie jest kwotą ostateczną i może ulec zmianie.   

Dochody bieżące tego działu wynoszą 26 158 573,00 zł. 

 

W dziale „Oświata i wychowanie”  planuje się dochody w wysokości  2 707 010,57 zł, w tym 

dochody bieżące stanowią 2 446 492,54 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 260 518,03 zł. 

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: 

- dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 

na zadania pod nazwą, a mianowicie: „Maluch w przedszkolu POKL011/13”  – 127 685,43 zł, „Dobry 

start w edukację POKL012/13” – 113 281,08 zł, „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących 

przedszkoli POKL016/13” – 97 881,00 zł, 

- opłaty za korzystanie z przedszkoli  - 199 000,00 zł ( tzw. opłata stała w przedszkolach), 

- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach (skalkulowana w wysokości kosztu zakupu 

artykułów żywnościowych) – 687 000,00 zł, 

- pozostałe dochody bieżące z tytułu różnych dochodów – 21 000,00 zł. 

Na kwotę dochodów majątkowych składają się środki z dofinansowania z Unii Europejskiej – 

234 814,03 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki – 45 704,00 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa ZS w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem 

bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”. 

   

Dochody planowane w dziale „Pomoc społeczna” w wysokości 10 847 235,38 zł obejmują : 

a) dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadań zleconych w kwocie 9 956 540,00 zł,  

z tego na  finansowanie: 

- ośrodki wsparcia – 501 840,00 zł, 



- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 304 000,00 zł, 

-  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 -  27 900,00 zł, 

- ośrodki pomocy społecznej – 1 100,00 zł, 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 121 700,00 zł, 

b) dotację celową na realizację bieżących zadań własnych – 528 460,00 zł, z tego na:                             

- 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 -  21 700,00 zł, 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145 200,00 zł, 

- wypłaty zasiłków stałych – 143 800,00 zł, 

-  koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - 208 870,00 zł, 

c) odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych PCK w kwocie 21 000,00 zł, 

d) dochody z tytułu odpłatności za  żywienie i opłaty stałej z Domu Dziennego Pobytu - 55 000,00 zł, 

e) dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Postaw na 

doświadczenie POKL057/14”  realizowanego przez MGOPS – 264 625,38 zł. 

 

Z tytułu dochodów należnych budżetowi Państwa, gmina Ropczyce na podstawie kalkulacji 

przedstawionych przez Wojewodę Podkarpackiego powinna zrealizować i odprowadzić w ustawowych 

terminach dochody w wysokości 95 700,00 zł, które to dochody obejmują następujące pozycje: 

a) ośrodki wsparcia – 6 700,00 zł, 

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 86 000,00 zł, 

c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 000,00 zł. 

Dochody bieżące tego działu wynoszą 10 847 235,38 zł. 

 

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”  na dochody ogółem w wysokości 

80 000,00 zł, w tym  dochody bieżące zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł składają się: wpływy  

z odpłatności za pobyt dziecka w gminnym żłobku w wysokości 80 000,00 zł. 

 

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”  na dochody ogółem w wysokości 41 005,00 zł, w tym  

dochody bieżące zaplanowane w kwocie 41 005,00 zł składają się środki finansowe z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie bieżące pn: „Równe szanse 

edukacyjne w województwie podkarpackim POKL182/13” w kwocie 37 202,50 zł. 

 

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dochody ogółem w wysokości 110 

000,00 zł, w tym bieżące zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł  składają się wpływy z odpłatności  

z tytułu opłat odpłatność kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony 



środowiska – 100 000,00  zł oraz środki finansowe od osób fizycznych na rzecz budowy kanalizacji 

sanitarnych – 10 000,00 zł. 

Dochody w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  w kwocie 40 000,00 zł stanowią 

środki finansowe  planowane do pozyskania z Powiatu w formie dotacji celowej na zadanie dotyczące 

działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Dochody z tego źródła 

zaplanowano na poziomie wpływów z 2014 roku. 

 

Dochody w dziale „Kultura fizyczna ” zaplanowano w wysokości 2 670 436,00 zł.  Dochody tego 

działu to wpływy z tytułu wypożyczenia łyżew, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów 

otwartych oraz wpływy z tytułu korzystania ze sztucznego lodowiska, tzw. dochody własne w 

wysokości 525 000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej z tytułu 

realizowanych  

i rozpoczynanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2 145 436,00 z, a mianowicie 

”Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” oraz dotacje celowe z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w kwocie 427 800,00 zł na zadanie pn. ”Remont krytej pływalni w Ropczycach”. 

Dochody bieżące tego działu wynoszą 525 000,00 zł zaś dochody majątkowe stanowią kwotę 

2 145 436,00 zł.  

  

                                               Wydatki budżetowe 

 

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 76 902 690,69 zł są przeznaczone w wysokości 

64 383 525,97 zł na finansowanie zadań bieżących, z tego 10 143 146,00 zł  zabezpieczenia  

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, natomiast na 

wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 12 519 164,72 zł, co stanowi 16,28 % 

dochodów i wydatków budżetowych ogółem. 

Zestawienie wydatków według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia 

tabela nr 2 do projektu budżetu. 

 

 W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”  zaplanowano wydatki w kwocie 143 166,00 zł, w  tym wpłaty na 

Izby Rolnicze w kwocie 23 166,00 zł, zaplanowano w wysokości 2% od planowanych wpływów  

z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych (Dz. U z 1996 r. Nr 1 ze zmianami). 

Pozostałe wydatki stanowią opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz udział własny gminy 

do ewentualnych dotacji z funduszu ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego  na 

modernizację dróg dojazdowych do pól. 

 

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”  zaplanowano wydatki 

w kwocie 220 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 220 000,00 zł na realizację zadania 

pn. „Zaopatrywanie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach”. 

 



 Wydatki działu „Transport i łączność” przewidziane do realizacji  wydatki w kwocie 5 848 910,29 zł 

obejmują wydatki bieżące w kwocie 887 555,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 961 354,55 zł. 

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na drogi publiczne wojewódzkie, poprzez udzielenie 

pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodników przy 

drogach wojewódzkich położonych na terenie Gminy Ropczyce w kwocie 400 000,00 zł.  

W zakresie wydatków na drogach powiatowych zaplanowano budowę chodników dla pieszych  

w Gminie Ropczyce w kwocie 500 000,00 zł. 

W zakresie wydatków na drogach gminnych planowane są wydatki bieżące  kwocie 706 000,00 zł oraz 

wydatki inwestycyjne w kwocie 4 061 354,55 zł. W ramach wydatków bieżących mieszą się między 

innymi: wydatki związane z  remontami dróg gminnych, mostów i chodników, wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego, wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, piasku i innych 

materiałów drogowych, różne opłaty i składki, usługi transportowe, projekty koncepcyjne i wykonawcze 

oraz usługi pozostałe . 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne a mianowicie:  

- „Budowa drogi łączącej ul. Ogrodnicza – Na Kopiec do drogi krajowej Nr 4” w kwocie 70 000,00 zł, 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 107536 R Brzyzna-Zagorzyce na odcinku Gnojnica-Działy-Podlasie”  

w kwocie 2 971 354,55 zł, które będzie dofinansowane w wysokości 50% w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-

Dostępność-Rozwój,  

- „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 

1 000 000,00 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również zakupy inwestycyjne w tym: zakup wiat 

przystankowych przy drogach gminnych -  w łącznej kwocie 20 000,00 zł.  

W zakresie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  planowane są wydatki 

bieżące  

w kwocie 100 0000,00 zł . Jest to wkład własny do planowanych do pozyskania środków z budżetu 

państwa na usuwanie skutków powodzi z lat poprzednich.  

Pozostała działalność w kwocie 81 555,74 zł, obejmuje różne wydatki bieżące związane z transportem 

i łącznością, w tym między innymi opłatę za dostęp do Internetu jako pochodną zakończonego 

programu realizowanego w latach poprzednich ze środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą 

„Internet w domu- dobry start w przyszłość” oraz wydatki na zadanie pn. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 49 315,74 zł, które stanowi 100% 

kwoty dofinansowania z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie jako Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.      

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO stanowią kwotę 

178 599,83 zł, w tym zadania bieżące planowane w ramach w/w funduszu wynoszą 178 599,83 zł. 

Szczegółowy wykaz zadań zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu. 

 

Na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym zaplanowano  

w   dziale ”Gospodarka mieszkaniowa”  kwotę 918 000,00 zł, z czego kwota 118 000,00 zł stanowi 



wydatki bieżące. Wydatki te planowane związane są z różnymi opłatami na rzecz osób fizycznych, 

wyceną nieruchomości, wykonaniem decyzji o warunkach zagospodarowania, zakup usług 

pozostałych, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do hipoteki, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za 

nieruchomości gruntowe zajęte przez gminę w okresie do 1990 roku.  

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 800 000,00 zł na „Wykup gruntów na różne cele”, 

realizowane przez Gminę. 

 

 Wydatki zaliczone do działu „Działalność usługowa” przeznaczone będą na wydatki bieżące  

w łącznej kwocie 210 000,00 zł, w tym między innymi na: opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy, opracowania geodezyjne i kartograficzne, koszty prac 

usługowych na cmentarzu komunalnym, naprawa pomników pamięci narodowej. 

 

Wydatki na „Administrację publiczną” związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Urzędu 

Miejskiego oraz innych zadań, których realizacja zgodnie z odpowiednimi ustawami jest klasyfikowana  

w niniejszym dziale. Na pokrycie kosztów Rady Miejskiej oraz zryczałtowanych diet dla sołtysów  

i przewodniczących osiedli planuje się kwotę 194 900,00 zł. Wysokość diet obliczono w oparciu  

o obowiązującą w tym zakresie Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach. Na działalność Urzędu 

planuje się wydatkować kwotę 5 847 693,11 zł, w tym podatek od nieruchomości 273 000,00 zł (tzw. 

wirtualny wydatek i wirtualny dochód). Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

zaplanowano kwotę w wysokości 473 468,39 zł, czego dotacja na to zadanie wynosi 182 020,00 zł. 

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina musi dodatkowo przeznaczyć w 2015 

roku  z własnych dochodów kwotę 291 448,39 zł, co stanowi 61% ogółu kosztów zadania zleconego. 

Konsytuacja RP mówi, że na zadania zlecane JST powinna mieć pełne zabezpieczenie finansowe 

realizowanych zadań. Pozostała część wydatków administracji to: wynagrodzenia bezosobowe 

(umowy zlecenia, w tym dla audytora), pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i wody w 

budynku Urzędu, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, akcesoriów 

komputerowych, środków czystości oraz materiałów wykorzystywanych przez pracowników obsługi, 

zakup  wyposażenia, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata internetowa, opłaty pocztowe, 

opłaty za nadzór nad programami komputerowymi, pozostałe usługi, koszty szkoleń pracowników, 

różne składki i opłaty, ubezpieczenia, ekwiwalenty pracownicze, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, koszty delegacji, koszty postępowań egzekucyjnych, okresowe badania 

lekarskie pracowników, opłata na PFRON . 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kosztach Urzędu mieszą się wszystkie wydatki, które 

Gmina jako osoba prawna jest obowiązana uiszczać, co w konsekwencji powoduje okresowy 

zwiększony koszt, klasyfikowany zgodnie z w/w ustawą do kosztów działalności Urzędu, jak np. 

podatek od towarów i usług, tzw. VAT płacony przez Gminę Ropczyce, a obciążający bezpośrednio 

Urząd. 

W dziale administracji w pozostałej działalności zaplanowano  również kwotę w wysokości 104 140,00 

zł na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym 61 200,00 zł na wydatki z tytułu 

inkasa  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób .  



Wydatki na promocję gminy, stanowią kwotę 175 000,00 złotych.  

Łącznie w niniejszym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 798 061,15 zł. 

Ponadto w ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 103 500,00 zł. 

Planowane zakupy inwestycyjne obejmują zakup samochodu osobowego w miejsce „starego”, który 

po wypadku jest niezdatny do użytkowania a jego naprawa prawie przekracza równowartość nowo 

zakupionego po okazyjnych cenach, zakup frankownicy oraz zakończenie procesu związanego  

z zakupem agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego w Ropczycach.   

 

W niniejszym dziale wydatki realizowane  w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO stanowią kwotę 

5 500,00 zł, w tym zadania bieżące planowane w ramach w/w funduszu wynoszą 5 500,00 zł. 

Szczegółowy wykaz zadań zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu. 

 

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa” zaplanowano wydatki w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji celowej, tj. 4 586,00 

zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki zostaną przeznaczone na dodatek 

specjalny dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców. 

 

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” środki przeznaczono na 

realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 452 800,00 zł, z czego na wydatki 

bieżące zaplanowano 375 800,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 77 000,00 zł. 

Zaplanowana kwota  zabezpiecza wydatki bieżące takie jak: zakupy paliwa, wyposażenia, wypłatę 

ekwiwalentu za udział w akcjach, ubezpieczenia członków OSP, samochodów i budynków oraz 

obsługę samochodów i remonty sprzętu, wydatki na obronę cywilną i inne wydatki  związane z 

bezpieczeństwem publicznym. W 2015 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa budynku OSP Mała” w kwocie 32 000,00 zł oraz wydatki na 

zakupy inwestycyjne, a mianowicie: zakup sprzętu selektywnego alarmowania dla OSP Witkowice i 

Gnojnica oraz zakup sprzętu pożarniczego w łącznej kwocie 45 000,00 zł. 

 

Na  „Obsługę długu publicznego” zaplanowano kwotę 860 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów  

i  pożyczek. 

    

W dziale „Różne rozliczenia”  zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 

638 000,00 zł,  czego: 

- rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa 

niż 1 % wydatków budżetu), 

- rezerwy celowe w kwocie 489 000,00 zł, z czego rezerwa celowa na realizację zadań własnych  

z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 150 000,00 zł (rezerwa ta na podstawie ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym jest rezerwą tworzoną od 2011 roku obligatoryjne) a jej wysokość nie 

może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, obsługę długu publicznego i wydatki inwestycyjne. Łączna suma rezerwa celowych nie 



może przekroczyć 5 % wydatków budżetu gminy. Szczegółowy podział rezerw celowych określony 

został w § 7 ustęp od 1 do 4 projektu budżetu.  

   

Wydatki  w działach: „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”   

oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane w kwocie 34 516 202,70 zł w strukturze 

budżetu stanowią  44,88 % ogółu wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 33 356 202,70 zł i 

stanowią 43,37 % ogółu wydatków bieżących gminy w 2015 roku.  

Z wydatków tych działów  finansowane będą: 

1) koszty utrzymania szkół podstawowych – 14 465 065,27 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń – 13 855 065,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 

1 644 934,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 305 619,00 zł,  

2) koszty utrzymania oddziałów  klas zerowych przy szkołach podstawowych  – 882 807,39 zł, z 

czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 796 235,00 zł, wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych w/w klas – 54 490,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 082,00 zł, 

3) koszty utrzymania  przedszkoli publicznych  – 5 003 720,17 zł, z czego : wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń – 3 978 633,32 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli –  

516 158,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 521,00 zł, dotacje na zadania bieżące 

423 565,85 zł, 

4) koszty utrzymania  gimnazjów – 6 990 209,11 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń – 5 999 114,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gimnazjów – 

818 178,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172 917,00 zł, 

5) inne formy kształcenia osobowo niewymienione – 140 340,00 zł, z czego: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych szkół – 140 340,00 zł, 

6) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 980 513,00 zł, z  czego: wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń – 975 513,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół –  

122 610,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł, 

7) dowożenie uczniów – 307 778,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 

300,00 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 298 478,00 zł, 

8) szkoły artystyczne – 1 596 748,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –  

1 434 441,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 157 707,00 zł, świadczenia 

na rzecz osób fizycznych – 4 600,00 zł, 

9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 164 565,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych szkół – 164 565,00 zł, 

10) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 642 770,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń – 823 648,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 799 250,00 zł, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 872,00 zł, 

11)  pozostała działalność w zakresie oświaty (w tym fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów  

i rencistów) – 1 049 438,06 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 294 124,03 zł, 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 315 940,00 zł, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych – 45 601,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii 



Europejskiej  - 393 773,03 zł, w tym na projekt pod nazwą  

„ Maluch w przedszkolu” POKL 011/13 (ZS w Gnojnicy Dolnej) – 146 317,24 zł, „Dobry start w 

edukację” POKL 012/13 (ZS w Gnojnicy Dolnej) – 132 795,79 zł, „Dobry start w edukację – 

wsparcie istniejących przedszkoli” POKL 016/13 (PP w Lubzinie) – 114 660,00 zł. Głównym celem 

realizacji projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

12) żłobki – 501 516,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 384 936,00 zł, 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 085,00 zł, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych – 1 495,00 zł, 

13) świetlice szkolne – 705 983,70 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 640 

883,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 52 040,70 zł, świadczenia na 

rzecz osób fizycznych – 13 060,00 zł, 

13) pomoc materialna dla uczniów – 42 500,00 zł, z czego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 

42 500,00 zł, 

14) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – 42 249,00 zł, z czego: wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń – 4 446,50 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków  

z budżetu Unii Europejskiej  na projekt pod nazwą „ Równe szanse edukacyjne w województwie 

podkarpackim” POKL 182/13 (ZS Lubzina) – 37 802,50 zł. Głównym celem realizacji projektu jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty. 

Wydatki majątkowe  zaplanowano w  łącznej kwocie 1 160 000,00 zł z przeznaczeniem na : 

a) Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na 

terenie Gminy Ropczyce w kwocie 60 000,00 zł. Wydatki na zadaniu będą dotyczyły przygotowania 

dokumentacji umożliwiającej w kolejnych latach realizację zadania; 

b) Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach w kwocie 100 000,00 zł. 

Wydatki na zadaniu będą dotyczyły przygotowania dokumentacji umożliwiającej w kolejnych latach 

realizację zadania; 

c) Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce. Realizacja zadania jest etapem 

końcowym w 2015 roku. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności do obiektów 

edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi: budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

socjalno- technicznym oraz salami dydaktycznymi, przebudowę istniejącego budynku szkoły, remont 

budynku przedszkola oraz doposażenie ośmiu zespołów szkół z obszarów wiejskich w gminie w 

zestawy interaktywne- tablice multimedialne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013; 

d) Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie w kwocie 100 000,00 zł. Wydatki na 

zadaniu będą dotyczyły przygotowania dokumentacji umożliwiającej w kolejnych latach realizację 

zadania; 



e) Projektowanie i budowa PP przy ZS w Niedźwiadzie w kwocie 50 000,00 zł. Wydatki na zadaniu 

będą dotyczyły przygotowania dokumentacji umożliwiającej w kolejnych latach realizację zadania; 

f) Budowa placu zabaw przy PP Nr 1 w kwocie 400 000,00 zł. Wydatki na zadaniu będą dotyczyły 

realizacji inwestycji. 

    

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano 315 000,00 zł jako wydatki bieżące. Na realizację 

gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 275 000,00 oraz 30 000,00 zł 

na gminny program zwalczania narkomanii. Kwota w wysokości 305 000,00 zł została zaplanowana 

po stronie dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do 

realizacji programów zamierza  się wykorzystać organizacje społeczne i stowarzyszenia, którym 

zostaną zlecone zadania w drodze konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na dotacje planuje się przeznaczyć kwotę w 

wysokości 270 000,00 zł. Pozostała kwota jest przeznaczona na organizowanie spektakli i konkursów 

w szkołach, wynagrodzenie za posiedzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz inne wydatki realizowane na  przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu 

narkomanii. Kwota 10 000,00 zł stanowi dotację celową na rzecz Gminy Miasto Rzeszów, w ramach 

realizacji zadań bieżących na podstawie porozumień (Izba Wytrzeźwień). 

 

   Na realizację zadań w zakresie „Pomocy społecznej” przewidziano kwotę w wysokości  

12 807 064,38  zł, z tego: 9 956 540,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu 

państwa na zadania zlecone, 519 570,00 zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu 

państwa na zadania własne, na  wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej przeznaczona została kwota 264 625,38 zł. Całość wydatków niniejszego działu stanowią 

wydatki bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wydatki tego działu zostaną przeznaczone  na:  

 Domy pomocy społecznej (DDPEiR) – 263 684,00 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe  

i pochodne od wynagrodzeń – 185 554,00 zł, wydatki związane z działalnością statutową domu – 77 

920,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210,00 zł, 

 ośrodki wsparcia (ŚDS) – 501  840,00 zł (zadanie zlecone sfinansowane  w całości  

z dotacji celowej), 

 rodziny zastępcze – 50 000,00 zł, ( zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149, 

poz. 887), 

 wspieranie rodziny -30 000,00 zł, ( zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149, 

poz. 887), 

 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone, 

sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 9 304 000,00 zł, z budżetu gminy w kwocie 

95 660,00 zł) – 9 399 660,00 zł, 



 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - (sfinansowane z dotacji 

celowej na zadania zlecone w kwocie 27 900,00 zł i własne w kwocie 21 700,00 zł, )  

– 49 600,00 zł, 

 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 145 200,00 zł, ze środków własnych gminy 

w kwocie 262 000,00 zł – 407 200,00 zł, 

 dodatki mieszkaniowe (zadanie własne, sfinansowane ze środków własnych gminy) – 

100 000,00  zł, 

 zasiłki stałe – 143 800,00 zł (zadanie sfinansowane w kwocie 143 800,00 zł z dotacji 

celowej na zadania własne), 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z upośledzeniem 

umysłowym (zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 121 700,00 zł) 

– 307 950,00 zł,   

 koszt utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne 

dofinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 100,00 zł na zadania 

własne w kwocie 208 870,00 zł) – 1 378 670,38 zł, z czego: wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń – 1 015 045,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostki – 90 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 

100,00 zł, wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej -

264 625,38. W ramach wydatków realizowany będzie projekt pn: „Postaw na 

doświadczenie” POKL 057/14 realizowany w 100% z udziałem środków  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy skierowanych przez Gminę do DPS 

(finansowane ze środków własnych Gminy) – 94 000,00 zł.  

Ponadto w niniejszym dziale zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie działalności Warsztatów w Terapii Zajęciowej 

Caritas w Ropczycach w kwocie 24 660,00 zł. Z terenu Miasta i Gminy Ropczyce uczestnikami 

warsztatu jest 30 osób niepełnosprawnych.  

 

 Na realizację zadań w zakresie „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ” planuje się  

wydatkować kwotę w wysokości 4 407 748,00 zł, w tym 2 819 790,00 zł na pokrycie wydatków 

bieżących  

oraz 1 587 958,00 zł na wydatki inwestycyjne. 

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane: oczyszczanie miast i wsi (letnie i zimowe),  

utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie ulic  i dróg, wydatki związane z ochroną środowiska i 

edukację ekologiczną, opłata za pochówek bezpańskich zwierząt, koszty utrzymania szaletów  



miejskich, opłaty za najem i media pomieszczeń socjalnych, dzierżawa szalet na placu targowym, 

koszty mediów w budynkach komunalnych będących własnością gminy, koszty opracowań projektów 

mających na celu ochronę miasta i gminy przed powodzią, koszty rozstrzygania sporów wodno-

prawnych itp.  

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) zostały zaplanowane 

wydatki w wysokości 1 116 290,00 zł (taka sama kwota została ujęta po stronie dochodów). Środki te 

w całości muszą być przeznaczone na zabezpieczenie kosztów związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi, w tym: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.   

Na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się wydatkować 

kwotę w wysokości 1 587 958,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) Budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce – 300 000,00 zł, 

b) Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m.Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich) – 300 000,00 zł.  

W ramach zadania wykonana zostanie niezbędna do realizacji dokumentacja. 

c) Kanalizacja sanitarna dla Ropczyc (Os.Granice i Os.Brzyzna) – 17 958,00 zł, 

d) Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach – 100 000,00 zł. Etap 

przygotowawczy dotyczący projektowania, uzyskania wszelkiej niezbędnej dokumentacji dla dalszej 

realizacji zadania.  

e) Uzbrojenie Osiedla przy ul.Skorodeckiego w Ropczycach – 300 000,00 zł. Zakres rzeczowy 

obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz  wykonanie projektów wykonawczych dla uzbrojenia 

terenu. 

e) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce – 500 000,00 zł. Realizacja II etapu budowy 

budynku.  

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZ SOŁECKIEGO stanowią kwotę 

3 000,00 zł, w tym zadania bieżące planowane w ramach w/w funduszu wynoszą 3 000,00 zł. 

Szczegółowy wykaz zadań zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu. 

 

W dziale  „Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego” planowane wydatki  w kwocie 

2 350 400,00  zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 2 350 400,00 zł . 

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane: 

 dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Ropczycach  -  1 409 200,00 zł, 

 dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach – 932 

200,00 zł,  

 pozostała działalność ( zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, 

organizacja imprez kulturalnych)  – 9 000,00 zł. 

 



W niniejszym dziale wydatki realizowane  w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO stanowią kwotę 

9 000,00 zł, w tym zadania bieżące planowane w ramach w/w funduszu wynoszą 9 000,00 zł. 

Szczegółowy wykaz zadań zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu. 

 

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowane wydatki w kwocie 6 309 252,17 zł są przeznaczone na 

realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 2 699 

900,00 zł, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3 609 352,17 zł. 

W ramach wydatków bieżących na działalność Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji 

zaplanowano kwotę 2 761 900,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 279 

200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1 416 100,00 zł, świadczenia 

na rzecz osób fizycznych – 4 600,00 zł. Jednostka w celu zabezpieczenia zaplanowanych wydatków, 

winna wypracować do budżetu roczne dochody w wysokości netto 525 000,00 zł. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: 

1) Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II w kwocie 200 000,00 zł; 

2) Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – 27 000,00 zł, 

wydatki obejmujące przygotowanie dokumentacji i projektu do dalszej realizacji; 

3) Remont krytej pływalni w Ropczycach – 855 471,17 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 

427 800,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej; 

4) Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach – 2 464 881,00 zł. Zadanie 

dofinansowane w wysokości 1 717 636,00 zł ze środków Programu Operacyjnego PL04  

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 

(NFOŚiGW). Realizacja zadania zapewni poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 

terenie basenów krytych w Ropczycach.  

5) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 62 000,00 zł, m.in. zakup walca do pielęgnacji powierzchni 

kortów, zakup piłkochwytów na boisko siatkówki plażowej wybudowane w 2014 roku oraz 

doposażenie w sprzęt lekkoatletyczny na stadionie w Ropczycach. 

 

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotacje udzielane z budżetu Gminy Ropczyce w łącznej kwocie 

3 502 591,50 zł. Szczegółowe zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz 

dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określony został w załączniku nr 1 do 

projektu budżetu na 2015 rok. 

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

W związku z wprowadzenie określonych zapisów po stronie wydatków (np. pomoc rzeczowa, pomoc finansowa), 

przed podjęciem uchwały budżetowej na 2015 rok w każdej sytuacji podjęta będzie stosowna odrębna Uchwała 

Rady Miejskiej.  

Do  projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok dołącza się następujące uchwały i projekty uchwał: 



1) Projekt Uchwały Nr ……./……/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia ……… 2014 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, 

2) Uchwała Nr LX/667/10 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Rzeszów w 

realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych, 

4) Projekt Uchwały Nr ……/…/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia ……… 2014 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

 

 

 


