Zarządzenie Nr 39 l 2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 31 marca 20'10 roku

zmieniające zarządzenie W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu
Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
publicznych ( Dz. Nr 157 poz. 1240 ) zarządza się co następuje:

o

finansach

sl. W zarządzeniu Nr 8 l2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego
na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
$ 1 otrzymuje brzmienie.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Jednostki Samorządu
na 2010 rok W brzmieniu określonym W załączniku do niniejszego
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Wykonanie zarządzenia powierza

Zarządzenie wchodzi

się

Terytorialnego
zarządzenia."

Skarbnikowi Miejskiemu.

W Życie z dniem

podjęcia

${.

z

z.t'tiski

Strona

1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3912010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 31 marca 2010 roku
Dochody

51 068 742zł

Dział 600 _ Transport i łączność

136 038 zł

Lokalnv transpoń zbiorowv

60004

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Drooi publiczne powiatowe

'105 038 zł

2310

60014

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŻące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkam i
samorządu terytorialnego

1 000 zł

2320

Drooi oubliczne ominne

0690

Strona 2

1 000 zł

30 000 zł

6001 6

Wpływy zroŻnych opłat

105 038 zł

30 000 zł

Dział 700

_

Gospodarka mieszkaniowa

1 520 000 zł

Gospodarka qruntami i nieruchomościami

70005

1 520 000 zł

Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowan ie
i uzytkowanie wieczyste nieruchomoŚci

0470

320 000 zł

Dochody z nĄmu i dzierŻawy składnikow
majątkowych Skarbu Państwa' jednostek
samorządu terytorialnego u b in nych jed nostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umÓw o podobnym charakterze

07s0

200 000 zł

Wpłaty ztytułu odpłatnego nabycia prawa
własnościoraz prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomości

0770

000 000 zł

l
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Dział 7 50 - Administracja publ iczna

174 200 zł

Urzedv woiewódzkie

75011

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

158 200 zł

2010

75023

Urzedv omin
Wpływy z roŻny ch dochodow

16 000 zł

0970
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158 200 zł

16 000 zł

Dział751_ Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowei, kontroli i ochronv prawa

4 ffig zł

75101

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizacj ę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
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4 160 zł

2010

4 160 zł

Dział754 _ Bezpieczeństwo publiczne l ochrona

przeclwpożarowa

45 000 zł

Straz Mieiska

75416

Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne
od osób fizycznych

45 000 zł
0570
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45 o00 zł

Dział 756

_

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osob
fizvcznvch

23 812719 zł

75601

Podatek od działalnościgospodarczej osob
fizycznych, opłacany w formie kańy podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynnoŚci cywilnoprawnych,
podatkow i opłat lokalnych od osób prawnych
i innvch iednostek oroanizacvinvch

14 000 zł

0350

75615

14 000 zł

5 559 071 zł

Podatek od nieruchomości

031 0

4 863 100zł

Podatek rolny

0320

705 zł

Podatek leśny

0330

Podatek od Środkow transpońowych

0340

118 0a0 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

700 zł

Rekompensaty utraconych dochodow w
podatkach i opłatach lokalnych

2680

572 425 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadkow i darowizn, podatku od
czyn ności cywilnoprawny ch oraz podatkow
lokalnvch od osob

4

141 zł

4 445 690 zł

7561 6

Podatek od nieruchomości

031 0

2 903 500 zł

Podatek rolny

0320

5 901 zł

Podatek leśny

0330

89 zł

Podatek od środkow transportowych

0340

331 000 zł
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Podatek od spadków i darowizn

100 000 zł

opłata od posiadania psów

1 200 zł

Wpływy z opłaty targowej

308 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

796 000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody
iedn. samorz. tervt. na podstawie ustaw

7561 8

1 368 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

0410

900 000 zł

Wpływy z opłatzawydawanie zezwoleń na
sprzedaŻ alkoholu

0480

440 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

0490

28 000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budzetu państwa

75621

12 328 958 zł

Podatek dochodowy od osob fizycznych

001 0

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
nalezności budżetowych

75647

11 953

958zł

375 000 zł

97 000 zł

Wpływy zrożnych opła|

0690

14 000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

091 0

76 000 zł

0920

7 000 zł

podatków i opłat

Pozostałe odsetki
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Dział758 _ Różne rozliczenia

15 373 23'l

CzęśÓ oŚwiatowa subwencji ogolnej dla
iednostek samorzadu tervtorialneoo

75801

Subwencje ogolne zbudŻetu państwa

12717 207 zł
2920

Część,wyrównawcza subwencii ogólnei dla qmin

75807

Subwencje ogólne z budzetu państwa

12717 207 zł

2 154 962 zł
2920

Rozne r ozliczenia finansowe

zł

75814

2 154 962 zł

365 600 zł

Pozostałe odsetki

0920

330 000 zł

Wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzecz
jednostek samorządu terytorialne go oraz
zwiękow gmin lub związkow powiatów na
dof. zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.

6650

35 600 zł

CzęśÓ równowazaca subwencii ooolnei dla omin
Subwencje ogolne zbudŻetu państwa

75831

135 462 zł

2920
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135

462zł

Dział 801

_

oświata i wychowanie

315 561 zł

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

801 03

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Przedszkola

5 121 zł

2310

801 04

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
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5 121 zł

310 440 zł

2310

310 44o zł

Dział 852 _ Pomoc społeczna

8 384

ośrodkiwsparcia

85203

Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizai1ę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

153zł

335 620 zł

2010

335 520 zł

2360

100 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizaĄązadan z
zakresu administr' rządowej oraz innych zadan

zleconych ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funudszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpie czenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia soołeczn.

85212

6 848 600 zł

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości

0900

2 000 zł

Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

2010

6 836 600 zł

Wpływy ze zwrotÓw dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoŚci

2910

'10 000
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zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektóre św.z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum inteoracii soołecznei

85213

52 256 zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

2010

10 148 zł

Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizaĄę własnych zadań biezących gmin

2030

42 108 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezoieczenia emervtalne i rentowe

85214

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę własnych zadan biezących gmin

363 019 zł

2030

85216

Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę własnych zadan bieżących gmin

ośrodkipomocv społecznei

447 526 zł

2030

85219

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę własnych zadań biezących gmin
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363 019 zł

447 526zł

176 892 zł

2030

176 892 zŁ

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

85228

240 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego zwięane z realizaĄązadań z
zakresu administr. rządowej oraz innych zadan

zleconych ustawami

2360

Pozostała działalność

85295

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę własnych zadań biezących gmin

Strona 13

240 zł

160 000 zł

2030

160 000 zł

Dział 900

-

Gospodarka komunalna i ochrona
i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

253 680 zł

900'19

253 680 zł

Wpływy z roŻnych opłat

0690

Wpływy z różnych dochodów

0970
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60 000 zł
1

93 680 zł

Dział926 _ Kultura fizyczna isport

{ 050 000 zł

Pozostała działalność

92695

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Strona't5

1 050

6300

000zł

1 050 000 zł

Wydatki

Dział 010

35 695 535 zł

_

Rolnictwo iłowiectwo

132

zadania własne

zł

132 zł

lzby rolnicze

01

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości2%o uzyskanych wpływów z pod.roln.
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030

132zł
2850

132 zł

Dział 600 - Transport i łączność

4 974 323 zł

zadania własne

4 974 323 zł

lnfrastruktura kol

60002

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieŻących

842775 zł
Zakup usług pozostałych

842 775 zł

Zakup usług pozostałych

i publiczne ominne

6001 6

Zakup materiałÓw i wyposazenia

4210

90 000 zł

Zakup usług remontowych

4270

460 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

400 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

2 900 000 zł
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Pozostała działalność

60095

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweg o oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
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150 000 zł

601 0

150 000 zł

Dział 630

_

50 000 zł

Turystyka

50 000 zł

zadania własne

50 000 zł

63095

Pozostała działalnośÓ
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyj nych jednostek niezal iczanych do sektora finansów publicznych
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6239

50 000 zł

Dział 7 00 - Gospodarka mieszkan iowa

901 943 zł

zadania własne

901 943 zł

Zal<ładv qospodarki

m

ieszka

n

316 943 zł

70001

iowei

Dotacja przedmiotowa z budŻetu dla zakładu
budzetowego

Gospodarka qruntami i nieruchomościami

2650

316 943 zł

585 000 zł

70005

Zakup usług pozostałych

4300

158 000 zł

Rózne opłaty i składki

4430

85 350 zł

Podatek od nieruchomości

4480

70 00a zł

opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu
terytorialnego

4520

1 650 zł

Wydatki inwestycyj ne jednostek budzetowych

6050

270 000 zł
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Dział 71o - Działalnośćusługowa

200 000 zł

zadania własne

2o0 000 zł

71095

Pozostała działalnoŚc

200 000 zł

Skladki na ubezpieczenie społeczne

4110

1 000 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

10 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

137 000 zł

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4380

2 000 zł

4390

50 000 zł

Zakup u słu g o bej m uj ących wykon
analiz iopinii

an

ie

e

ks pe rtyz,
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Dział 7 50 _ Administracja publ iczna

5 249 2'l9 zł

zadania własne

4 917 419 zł

75022

Radv omin

340 000 zł

Rozne wydatki na rzecz osÓb fizycznych

3030

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

17

Zakup usług pozostałych

4300

15 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4360

3 500 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

2 500 zł

302 000 zł

000zł

3 808 319zł

75023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.

3020

26 900 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

2 407 869 zł

179 860 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

388 265 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

62 623 zł
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Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

12 500 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

140 860 zł

Zakup energii

4260

76 00o zł

Zakup usług remontowych

4270

20 500 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

4 500 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

162 435 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

11 300 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom unikacyjnych telefonii komórkowej

4360

9 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

45 000 zł

Podroze służbowekrajowe

4410

42 000 zł

Pod roze służbowe zagr aniczne

4420

6 000 zł

Rozne opłaty i składki

4430

30 135 zł

4440

65 403 zł

4700

18 000 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
dru karskieg o i urządzeń kserog raficznych

4740

14 0o0 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

4750

26 850 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych

6060

50 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkam
korpusu słuzby cywilnej

i
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Dotacje celowe przekazane do samorządu
wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między jednostkam i samorządu terytorialnego

Promocia iednostek samorzadu tervtorialneoo

75075

739 10o zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

10 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

34 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

690 100 zł

Zakup usług obej

4380

5 000 zł

m

ujących tłumaczen ia

Pozostała działalnośc

75095

RoŻne opłaty i składki

30 000 zł

4430
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30 000 zł

zadania zlecone

331 800 zł

Urzędy wojewódzkie

75011

331 800 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

2 400 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

226 221 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

16 988 zł

Składki na u bezpie czenia społeczne

4110

36 711 zł

Składki na FunduszPracy

4120

5 921 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

2 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

7

Zakup energii

4260

15 3o0 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

7 293 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

7

4700

2 500 zł

Szkolenia pracownikow niebędących członkam
korpusu słuzby cywilnej

876zł

090zł

i
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Dział 751

_

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

4 160 zł

4

zadania zlecone

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowei, kontroli i ochronv prawa

160 zł

4 160 zł

75101

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

526 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

85 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

3 465 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

84 zł
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Dział754 _ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

470 113 zł

zadania własne

47o 113 zł

ochotnicze straze ooŻarne

75412

66 350 zł

500zł

Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

7

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

1 900 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

18 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

13800zł

Zakup energii

4260

5 600 zł

Zakup usług remontowych

4270

15 600 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

3 450 zł

Zakup usług pozostałych

4300

500 zł

500 zł

75414

Obrona cvwilna

4300

Zakup usług pozostałych

500 zł

75416
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

14 3o0 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

260 211 zł

16 441 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
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Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

42 023 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 778 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

9

Zakup energii

4260

3 300 zł

Zakup usłu g zd rowotnych

4280

1 900 zł

Zakup usług pozostałych

4300

32 111 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komorkowej

4360

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

2 000 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

2 940 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

8 387 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

292zł

2 500 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskieg o i urządzeń kserog raficznych

4740

Strona 28

180 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób lizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

201 200 zł

zadania własne

201 200 zł

Pobor podatków, opłat i niepodatkowych
nalezności budzetowvch

75647

201 200 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń

3020

500 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

12 000 zł

Wynag rodzen ia agencyj no-prowizyj ne

4100

181 000 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

3 000 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

500 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

3 637 zł

4440

563 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń
socjalnych

Strona 29

Dział757 - obsługa długu publicznego

1 060

288zł

zadania własne

1 060

288zł

1 060

288zł

1 060

288zł

obsługa papierów wańościowych, kredytow

i

oożv czek iednostek samorzad u tervtorial neq o

75702

odsetki od samoządowych papierow
wańościowych lub zaciągniętych przez
jednostki samorządu terytorialnego
kredytow i poŻyczek

8'1

Strona 30

10

Dział758 _ Różne rozliczenia

400 906 zł

zadania własne

400 906 zł

RoŻne r ozliczenia

f

i

na n

75814

sowe

24 674 zł

Zakup usług pozostałych

4300

1 000 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn'
samorządu terytorialnego oraz związków gmin
lub związkow powiat' na dofinansowanie zadan
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6650

23 674 zł

Rezerwv ooólne i celowe

Rezenły ( ogólna

376 232 zł

7581 8

)

Rezenrua ( celowa ) zobowiazaniez tytułu
planowanego poręczenia

Rezenły ( celowa ) zobowiązanieztytułu
udzielonego poręczenia dla WTBS
Rezerwa ( celowa) realizaĄazadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowe g o

Strona 31

4810

164 232 zł

4810

90 000 zł

4810

72 000 zł

481 0

50 000 zł

Dział 801

- oświataiwychowanie

4 260 990 zł
4 260 990 zł

zadania własne

Szkołv podstawowe

1 230 000 zł

801 01

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

3 000 000 zł

801 04

Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budzetowego

2510

Dotacja podmiotowa z budŻetu dla zakładu
budżetowego

2510

Strona 32

3 000 000 zł

30 990 zł

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 23o 000 zł

30 990 zł

Dział852 - Pomoc społeczna

8 036 268

zadania własne

zł

854 000 zł

Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

85212

12 0oo zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

2910

10 000 zł

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

4560

2 000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

Dodatki mieszkaniowe

1 300 zł

2910

85215

Świadczenia społeczne

800 000 zł
31 10

Zasiłki stałe

8521 6

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

Strona 33

1 300 zł

800 000 zł

3 700 zł

2910

3 700 zł

Pozostała działalnośó

85295

37 000 zł

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2820

20 000 zł

Świadczenia społeczne

31 10

17 0oo zł

7 182268zł

zadania zlecone

ośrodkiwsparcia

85203

Dotacja celowa z budŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

335 520 zł

2820

335 520 zł

Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

3020

1 600 zł

Swiadczenia społeczne

31 10

6 511 735 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

159 723 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

12 213 zł

a rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

Strona 34

kładki na u bezpie czenia społeczne

4110

97 817 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 212 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

15 000 zł

4260

5 000 zł

S

Zakup usług remontowych

4270

Zakup usług zdrowotnych

4280

25o zł

Zakup usług pozostałych

4300

17 800 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

500 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

800 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

5 239 zł

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

4700

3 500 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
o i urządzeń kserog raficznych

4740

711 zł

dru karskieg

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy
s połecznej, n ie które świadcze n a r odzinne or az
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
inteoracii społecznei
i

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85213

10 14B zł

4130

Strona 35

10 148 zł

Dział 854

_

Edukacyjna opieka wychowawcza

40 000 zł

zadania własne

40 000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieŻy szkolnej, atakŻe szkolenia
młodzieŻv
Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Strona 36

85412

40 000 zł

2820

40 Q00 zł

Dział 900

_

2 182 680 zł

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 182 680 zł

zadania własne

40 000 zł

90002

Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposazenia

4210

15 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

25 000 zł

470 000

90003

Oczvszczanie miast i wsi

a

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

18000zł

Zakup energii

4260

2000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

450 000 zł

Utrzvmanie zieleniw miastach i gminach

555 680 zł

90004

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

16 380 zł

Zakup energii

4260

300 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

539 000 zł

oświetlenie ulic, placów i drog
Zakup materiałów i wyposaze

n

900 000 zł

9001 5

4210

ia

25 000 zł
zł

Zakup energii

4260

625

Zakup usług pozostałych

4300

250 000 zł

Strona 37

oOO

Pozostała działalnoŚć

90095

217 o00 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

25 AO0 A

Zakup usłu g pozostałych

4300

20 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

172 a00 zł

Strona 38

Dział 921 _ KuItura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 8't9 000

zadania własne

1 819 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kulturv

92105

zł

135 000 zł

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowazyszeniom

2820

80 000 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

2 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

3 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

50 000 zł

Domv i ośrodkikulturv' świetlicei klubv

92109

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

72o o00 zł

2480

92116

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

568 000 zł

2480

92118

Muzea
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

568 000 zł

396 000 zł

2480

Strona 39

720 000 zł

396 000 zł

Dział 926

_

Kultura tizyczna i sport

5 844 313 zł

zadania własne

I

nstvtucie

ku

5 844 313 zł

lturv fizv cznei

92604

695 313 zł

Dotacja przedmiotowa zbudŻetu dla zakładu
budzetowego

2650

675 313 zł

Dotacje celowe zbudżetu na finansowanie lub
dofi na nsowa n e kosztów r ealizaĄi nwestycj i i
za ku pów nwestycyj n y ch zakładow budzetowych

6210

20 0o0 zł

i

i

i

Zadania w zakresie kulturv fizvcznei i sportu

92605

Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1 099 000 zł

2820

1 049 000 zł

4210

30 000 zł

4300

20 000 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładow do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych bankow
państwowych i innych instytucji finansowych

601 0

3 000 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

'1

Zakup materiałÓw

i

wyposazenia

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalnośÓ

92695

Ą

o5o O00 zł

