Zarządzenie Nr 128 12010
Burmistrza Miasta Wagrowca
z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie

ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki
Samorządu Terytorialnego na 2011 rok

art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
Dz. U. Nr 157 poz.1240 z pożniĄszymi zmianami ) zarządza się

Na podstawie
publicznych (

co

następuje:

s

1. Ustala się

s

2.

Terytorialnego
zarządzenia.

3.

projekt planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu
na 2011 rok w brzmieniu określonymw załącznlku do niniejszego

Wykonanie zarządzenia powierza

Zarządzenie wchodzi W Życie
od 01 stycznia 2011 roku.

s

się

z

Skarbnikowi Miejskiemu.

dniem podjęcia

Strona

1

z mocą obowiązującą

Załącznik
do Zarządzenia Nr 128l2o1o
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 18 listopada 2010 roku

Projekt planu flnansowego Urzędu Jednostki
Samorządu Terytorialnego na 2011 rok

51 172973zł

Dochody

Dział 600

- Transport i łączność

138 297 zł

Lokalnv transpoń zbiorowv

1o7 297 zł

60004

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

Droqi publiczne powiatowe

2310

1 000 zł

60014

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkam i
samoządu terytorialnego

2320

Droqi publiczne qminne

0690
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1 000 zł

30 000 zł

6001 6

Wpływy z rÓŻnych opłat

107 297 zł

30 000 zł

Dział 700

_

Gospodarka mieszkaniowa

1 050 000

1 050 000 zł

70005

Gosoodarka oruntami i nieruchomościami

zł

Wpływy z opłat za zaząd, uzytkowanie
i uzytkowanie wieczyste nieruchomości

0470

250 000 zł

Dochody z najmu i dzierŻawy składnikow
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów pub|icznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

200 000 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uzytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym W prawo własności

0760

38 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własnościoraz prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomości

0770

562 oo0 zł

Dzial

7

50 - Adm i nistracja pu bliczna

'166 200

158 200 zł

75011

Urzedv woiewódzkie
Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizację zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

2010

0970

Wpływy z roŻny ch dochodÓw
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158 200 zł

8 000 zł

75023

Urzędv qmin

zł

8 000 zł

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

Urzędy naczelnych organow władzy
państwowei' kontroli i ochronv prawa

4140 zł

75101

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

2010

4

140 zł

4

140 zł

Dział754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

45 000 zł

Straz Mieiska

75416

Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne
od osob fizycznych

45 000 zł

0570

Dział756 _ Dochody od osób prawnych, od osób
lizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osob
fizvcznvch

25 012 273 zł

75601

Podatek od działalnościgospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie kańy podatkowej
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45 00o zł

14 oo0 zł

0350

14 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatkow i opłat lokalnych od osob prawnych
i innvch iednostek orqanizacyinych

75615

5 626 275 zł

Podatek od nieruchomości

031 0

833 000 zł

Podatek rolny

0320

435 zł

Podatek leŚny

0330

4 194 zł

Podatek od środków transpońowych

0340

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

30 000 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych

2680

620 646 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadkow i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatkow
i oołat lokalnvch od osób fizvcznvch

1

38 000 zł

4 681 941 zł

75616

Podatek od nieruchomości

031 0

3 148 000 zł

Podatek rolny

0320

3 881 zł

Podatek leśny

0330

60 zł

Podatek od środkow transportowych

0340

325 oo0 zł

Podatek od spadków i darowizn

0360

1

Wpływy z opłaty targowej

0430

315 000 zł

Podatek od czynnoŚci cywilnoprawnych

0500

790 000 zł
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00 000 zł

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

75618

1 380 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

0410

880 000 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
spuedaŻ alkoholu

0480

480 000 zł

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

0490

20 000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochod budzetu państwa

13208757 zł

75621

Podatek dochodowy od osób fizycznych

001 0

12813757 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020

395 000 zł

Pobór podatkow, opłat i niepodatkowych
nalezności budzetowych

101 300 zł

75647

Wpływy z roŻnych opłat

0690

14 000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

091 0

80 000 zł

0920

7 300 zł

podatków i opłat

Pozostałe odsetki

Dział758 - Różne rozliczenia

15 896 020

Częśćoświatowa subwencji ogólnej dla
iednostek samorzadu tervtorialneoo

13 601 501 zł

75801

2920

Subwencje ogólne zbudŻetu państwa
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zł

13 601 501 zł

Cześcwvrównawcza subwencii oqólnei dla omin
Subwencje ogólne zbudŻetu państwa

RóŻne r ozliczenia

f in

a ns

2 082 246 zł

75807

2920

75814

owe

95 000 zł
0920

Pozostałe odsetki

CześÓ równowazaca subwencii oqolnei dla gmin

95 000 zł

117 273 zł

75831

Subwencje ogolne z budŻetu państwa

2 082 246 zł

2920

Dział 801 - oświata iwychowanie

117 273 zł

401 719 zł

oddziały przedszkolne w szkołach
oodstawowvch

16 983 zł

801 03

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

2310

382 130 zł

801 04

Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
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16 983 zł

2310

382 130 zł

Dowozenie uczniów

80113

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

2 606 zł

2310

Dział 852 - Pomoc społeczna

2 606 zł

8 313 663 zł

oŚrodkiwsparcia

85203

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

335 795 zł

2010

335 520 zł

2360

275 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizai1ązadań z
zakresu administr. rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funudszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
e m e rvta ne i re ntowe z ubezpieczenia s połeczn.
l

85212

6 739 849 zł

Pozostałe odsetki

0920

5 000 zł

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

2010

6 711 299 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizaĄązadań z
zakresu administr. rządowej oraz innych zadan
zleconych ustawami

2360

3550Ż

Wpłwvy ze zwrotow dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoŚci

2910

20 000 zł
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektóre św.z pomocy
społecznej, niektore świadczenia rodzinne
orazza osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum inteoracii społecznei

85213

54 743 zł

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

2010

15 123 zł

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

2030

39 620 zł

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

85214

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizai1ę własnych zadan biezących gmin

493 006 zł

2030

452 0o0 zł

85216

Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizację własnych zadań biezących gmin

2030

85219

ośrodkipomocv społecznei
Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizaĄę własnych zadan biezących gmin
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493 006 zł

2030

452000 zł

177

o13zł

177

013zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usłuoi ooiekuńcze

85228

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

61 257 zł

2010

60 927 zł

2360

330 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizaĄązadań z
zakresu administr. rządowej oraz innych zadan
zleconych ustawami

Dział 900 _ Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem
środkow z oołat i kar za korzvstanie ze środ'

80 000 zł

B0 000 zł

9001 9

Wpływy z roŻnych opłat

0690

65 66{ zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195

Pozostała działalnośc
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałe Środkow europejskich oraz
środkow o ktorych mowa w ań'5 ust.1 pkt.3
oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosciw
ramach budzetu środkow europejskich
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80 000 zł

65 661 zł

2007

65 661 zł

26 493 796 zł

Wydatki
Dział 010

_

RoInictwo i łowiectwo

zadania własne

lzbv rolnicze

01

zł

86

zł

86 zł

030

Wpłaty gmin na rzeczizb rolniczych w
wysokości2o/o uzyskanych wpływów z pod.roln.

86

2850

86 zł

Dział 600 _ Transport i łączność

2 529 880 zł

zadania własne

2 529 880 zł

1 228 880 zł

60004

Lokalnv transport zbiorowy
Zakup usług pozostałych

4300

878 880 zł

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

601 0

350 000 zł

Drooi oubliczne powiatowe

1 000 zł

60014

4300

Zakup usług pozostałych
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1 000 zł

Drooi oubliczne qminne

1 300 000 zł

6001 6

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

120 0oo zł

Zakup usług remontowych

4270

430 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

600 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

150 000 zł

Dział 7 00 _ Gospodarka

m

926 269 zł

ieszkaniowa

926 269 zł

zadania własne

Zakładv qospodarki

m

ieszkaniowej

356269 zł

70001

Dotacja przedmiotowa z budŻetu dla zakładu
budŻetowego

2650

356 269 zł

runtami i nieruchomoŚciami

194 760 zł

Zakup usłu g pozostałych

Rózne opłaty i składki

87 000 zł

Podatek od nieruchomości

83 000 zł
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Pozostałe podatki na lzecz budzetów jednostek
samorządu terytorialnego

240 zł

opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu
terytorialnego

5 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

2oo o00 zł

Dział 710 - DziałaInośćusługowa

335 000 zł

zadania własne

335 000 zł

71095

Pozostała działalnośc

335 000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110

1 000 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

5 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

289 000 zł

4390

40 000 zł

Zakup usłu g obej
analiz i opinii

m uj

ących wyko

na n

ie e ks pe rtyz,
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Dział 750 _ Administracja publiczna

5 635

zadania własne

5 285 770 zł

75022

Radv omin

264zł

340 000 zł

RoŻne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

305 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

16 500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

15 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznei

4360

3 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

500

4 181 770 zł

75023

32 550 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

ż

2621 025 zł
211 854 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

423 601 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

68 323 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

13 360 zł

S

kładki na u bezpie czenia społeczne
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Zakup materiałów i wyposażenia

4210

179 680 zł

Zakup energii

4260

96 '100 zł

Zakup usług remontowych

4270

56 060 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

6 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

1

98 989 zł

11

400zł

9 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

30 000 zł

Podróze służbowekrajowe

4410

45 000 zł

Podroze słuzbowe zagraniczne

4420

6 000 zł

Rozne opłaty i składki

4430

20 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

69 509 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4700

25 000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych

6060

50 000 zł

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
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8 319 zł

Promocia iednostek samorzadu tervtorialneoo

75075

740 000 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

14 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

50 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

672 000 zł

4380

4 o00 zł

Zakup usług obej

m

ujących

tłu maczen ia

Pozostała działalnośÓ

75095

Rożne opłaty i składki

24 o00 zł
4430

zadania zlecone

24 000 zł

349 494 zł

Urzedv woiewódzkie

75011

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

4 410 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

236 463 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

19 514 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

39 050 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 298 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

1 100zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

8 000 zł

Zakup energii

4260

15 300 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

10000zł
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Podroze słuzbowe krajowe

1 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń
socjalnych

7 359 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkam
korpusu słuzby cywilnej

i

500 zł

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

4'l40 zł

zadania zlecone

4

Urzędy naczelnych organów władzy
oaństwowei, kontroli i ochronv prawa

140 zł

4140ż

75101

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

526 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

85 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

3 465 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

64 zł

Dział754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

533 619 zł

zadania własne

533 619 zł

Ochotnicze straze
Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

5200 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

2 100 zł
19 800 zł

Wynag rodzenia bezosobowe
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Zakup materiałów i wyposazenia

4210

14 350 zł

Zakup energii

4260

6 600 zł

Zakup usług remontowych

4270

2 500 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

700 zł

Zakup usług pozostałych

4300

3 70o zł

75414

Obrona cvwilna

Zakup usług pozostałych

5 350 zł

4300

75416

5 350 zł

473 319 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

16 470 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

292 449 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

24 134 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

49 760 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

8 026 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

11 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

28 300 zł

8 300 zł

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych
16 650 zł

Zakup usług pozostałych
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opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonychw ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

1 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

'1

Podroze służbowekrajowe

4410

3 480 zł

000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

8700 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

3 500 zł

Dział756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

180 855 zł

zadania własne

1

Pobor podatków, opłat i niepodatkowych
naleznościbudzetowvch

75647

80 855 zł

180 855 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń

3020

320 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

12 600 zł

Wynag rodzen ia agencyj no-prowizyj ne

4100

160 000 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

3 000 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

500 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

3 800 zł

4440

635 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
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Dział757 _ obsługa długu publicznego

99f 103 zł

zadania własne

991 103zł

obsługa papieróW wańościowych, kredytow i
ooŻvczek iednostek samorzadu tervtorialneqo

75702

991 103 zł

odsetki od samorządowych papierÓw
wańościowych lub zaciągniętych przez
jednostki samorządu terytorialnego
kredytow i poŻyczek

81 10

991 103zł

Dział758 _ Różne rozliczenia

2 393 935

zadania własne

2 393 935 zł

Rózne rozliezenia

fi

nansowe

75814

Zakup usług pozostałych

Rezenły ( ogolna

500 zł

4300

Rezenruv oqólne i celowe

zł

500 zł

2 393 435 zł

7581 8

4810

229 435 zł

4810

889 000 zł

4810

75 000 zł

Rezerwa ( celowa) na realizację zadan własnych
z zakr esu zarządzania kryzys oweg o

4810

140 00o zł

Rezenła ( celowa ) na realizaĄę zadań
publicznych z zakresu spońu

4810

060 000 zł

)

Rezerwa ( celowa ) zobowiazaniez tytułu
udzielonego poręczenia Aquapark
Rezerwa ( ce|owa ) zobowiązaniez tytułu
udzielonego poręczenia dla WTBS
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Dział 801 _ oświataiwychowanie

205 255 zł

zadania własne

205 255 zł

Przedszkola

205 255 zł

801 04

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

2310

5 255 zł

Dotacja pod m iotow a z budŻetu d la n iepubl icznej
jednostki systemu oświaty

2540

200 000 zł

Dział 851

_

ochrona zdrowia

12 000 zł
12 000 zł

zadania własne

Pozostała działalnośc

12 000 zł

851 95

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

2820

12 000 zł

8 022 142 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

960 200 zł

zadania własne

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

85212

25 000 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoŚci

2910

20 000 zł

Pozostałe odsetki

4580

5 000 zł
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Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emervtalne i rentowe

2000Ż,

85214

Zwrol dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

2910

85215

Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne

900 000 zł
31 10

85216

Zasiłki stałe

2 o00 zł

900 000 zł

1 2o0 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

2910

32 00o zł

85295

Pozostała działalnoŚc

1 200 zł

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

2820

20 000 zł

Swiadczenia społeczne

3'1

10

12 0oo zł
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zadania zlecone

7 061

ośrodkiwsparcia

85203

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
al imentacyj nego oraz skład ki na u bezpie czenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

942Ż

335 520 zł

2820

335 520 zł

6711 299zł

85212

Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

3020

1 540 zł

Świadczenia społeczne

31 't0

6 351 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

401 0

173 622 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

13 645 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 488 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

10 000 zł

Zakup energii

4260

5 700 zł

Zakup usług remontowych

4270

Zakup usług zdrowotnych

4280
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117

826zł

400 zł

Zakup usług pozostałych

22700 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj_
nych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

240 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

7o0 zł

odpisy na za}<ładowy fundusz świadczeń
socjalnych

5 438 zł

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

4700

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

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 500 zł

15 123 zł

4130

15 123 zł

Dział854 _ Edukacyjna opieka wychowawcza

65 000 zł

zadania własne

65 000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieŻv

85412

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

Pomoc materialna dla uczniów

30 000 zł

2820

35 000 zł

8541 5

3240

Stypendia dla uczniów
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30 000 zł

35 000 zł

Dział 900

_

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 687 000 zł

zadania własne

2 687 000 zł

Gosoodarka odoadami

28 o00 zł

90002

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

'10 000

Zakup usług pozostałych

4300

18 000 zł

Oczvszczanie miast i wsi

zł

545 000 zł

90003

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

15 000 zł

Zakup energii

4260

800 zł

Zakup usług pozostałych

4300

529 200 zł

Utzvmanie zieleniw miastach i ominach

90004

600 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

20 000 zł

Zakup energii

4260

200 zł

Zakup usług pozostałych

4300

oświetlenie ulic' placów i droq

579 800

Ż

1 000 000 zł

9001 5

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

10000zł

Zakup energii

4260

700 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

290 000 zł

Strona 25

Pozostała działalnośc

514 0oo zł

90095

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

17 Q00zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

140 0o0 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

357 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1922248zł

zadania własne

1 922248 zł

Pozostałe zadanta w zakresie kulturv

92105

105 000 zł

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

2820

75 000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

5 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

2 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

23 000 zł

739 000 zł

92109

Domv i oŚrodki kulturv. Świetlice i klubv
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

2480
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739 o00 zł

Biblioteki

92116

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

590 000 zł

2480

Muzea

590 000 zł

92118

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

411 000 zł

2480

Pozostała działalnosc

411 000 zł

77 248zł

92195

Wynag rodzen ia bezosobowe

4177

21 794 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4179

3 846 zł

Zakup usług pozostałych

4307

43 867 zł

Zakup usług pozostałych

4309

7 741 zł

Dział 926

_

Kultura tizyczna i sport

50 000 zł

zadania własne

50 000 zł

Zadania w zakresie kulturv fizvcznei i soońu

92605

50 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

30 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

20 000 zł
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