Zarządzenie Nr 146 I 2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 07 grudnia 2010 roku

zmieniające zarządzenie W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu
Jednostki Samorządu TerytoriaInego na 2010 rok
Na podstawie ań' 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz' Nr '157 poz. 1240 ze zmianami ) zauądza się co następuje:
s 1. W zarządzeniu Nr 8 l 2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego
na 2010 rok zmienionym zarządzeniem'.
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'16 sierpnia 2010 roku
Nr'104 l2010 z
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30 września2010 roku
Nr 1 19 l 2010 z
29 paŹdziernika 2010 roku
Nr 13612010 z
23 listopada 20'10 roku
wprowadza się następujące zmiany:
$ 1 otrzymuje brzmienie:
"S '1. Ustala slę plan finansowy Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego
na 2010 rok W brzmieniu określonym W załączniku do niniejszego zarządzenia."

s

2.

Wykonanie zarządzenia powierza

s

3.

Zarządzenie wchodzi

się

Skarbnikowi Miejskiemu.

w Życie z dniem

podjęcia

T'$ąZ
llilczl,tiski

Strona
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 14612010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 07 grudnia 2010 roku
Dochody

58 899 159 zł

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

3 926 zł

Pozostała działalnosc

01

095

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

Dział 600

3 926 zł

2010

- Transport i łączność

3 926 zł

2 691 538 zł

Lokalnv transooń zbiorowv

'105 038

60004

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

Drooi publiczne oowiatowe

2310

60014

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

105 038 zł

1 o00 zł

2320
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zł

1 000 zł

Drooi oubliczne ominne

2 585 500 zł

6001 6

Wpływy z różnych opłat

0690

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin

6330

Dział 700 _ Gospodarka mleszkaniowa

30 000 zł

2 555 500

ż

1 520 000 zł

Gosoodarka oruntami i nieruchomościami

70005

1 520 000 zł

Wpływy z opłatza zarząd, uzytkowanie
i uzytkowanie wieczyste nieruchomości

0470

320 000 zł

Dochody z najmu i dzierŻawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

2o0 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własnoŚci or az praw a uzytkowan ia
wieczystego nieruchomości

0770

1 000 000 zł
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Dział 750 - Administracja publiczna

183 393 zł

Urzędv woiewÓdzkie

75011

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

Urzedv omin

158 200 zł

2010

75023

Wpływy z rożnych dochodów

16 000 zł

0970

Spis powszechnv i inne

75056

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
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158 200 zł

16 000 zł

9 193 zł

2010

9 193 zł

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

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochronv prawa

fi5

75101

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

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitei Polskiei

2010

75107

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmikow
wojewodztw, wybory wójtow, burmistrzow i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i woiewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
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419

zł

4

160 zł

4

160 zł

44 384 zł

2010

751 09

44 384 zł

56 875 zł

2010

56 875 zł

Dział754 - Bezpieczeństwo publiczne iochrona

przeciwpożarowa

45 000 zł

Straz Mieiska

75416

Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne
od osób fizycznych

45 000

0570
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ż

45 000 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 osób
fizvcznvch

24 059 335 zł

15000zł

75601

Podatek od działalnościgospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie kańy podatkowej

0350

14 00o zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

091 0

1 000 zł

podatkow i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego'
podatku od czynnoŚci cywilnoprawnych,
podatkow i opłat lokalnych od osob prawnych
i innych iednostek orqanizacvinvch

75615

5 639 687 zł

Podatek od nieruchomości

031 0

4 900 600 zł

Podatek rolny

0320

705 zł

Podatek leśny

0330

4 378 zł

Podatek od środków transpońowych

0340

118 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

26 497 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych

2680

589 507 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŚnego,
podatku od spadkow i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawny ch oraz podatkÓw
i oołat lokalnvch od osób

Podatek od nieruchomości

Strona 7

Podatek leśny

0330

89 zł

Podatek od środków transpońowych

0340

331 000 zł

Podatek od spadkow i darowizn

0360

100 000 zł

opłata od posiadania psów

0370

1 200 zł

Wpływy z opłaty targowej

0430

308 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

796 000 zł

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

75618

1 408 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

0410

900 000 zł

Wpływy z opłatzawydawanie zezwoleń na
sprzedaŻ alkoholu

0480

480 000 zł

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

0490

28 000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochod budzetu państwa

75621

12 328 958 zł

Podatek dochodowy od osob fizycznych

001 0

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020

Pobor podatków, opłat i niepodatkowych
nalezności budzetowvch

75647

1

1 953 958 zł

375 000 zł

137 000 zł

Wpływy z roŻnych opłat

0690

14 000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

091 0

116 000 zł

0920

7 000 zł

podatkow i opłat

Pozostałe odsetki
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Dział758 _ Różne rozliczenia

17 779 018 zł

CzęśÓ oświatowa subwencji ogÓlnej dla
iednostek samorzadu tervtorialneoo

75801

Subwencje ogólne zbudŻetu państwa

2920

Cześćwvrównawcza subwencii ooolnei dla omin

fi

na

2920

nsowe

12717 207 zł

2 154 962 zł

75807

Subwencje ogólne z budzetu państwa

Rozne r ozliczenia

12717 207 zł

75814

2 154 962 zł

2771387 zł

Pozostałe odsetki

0920

330 000 zł

Wpływy z róŻnych dochodów

0970

289 400 zł

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

6650

35 600 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, które nie wygasają
z upływem roku budzetowego

6680

116 387 zł

Częścrównowaząca subwencii oqolnei dla omin
Subwencje ogolne z budzetu państwa

75831

135 462 zł

2920
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135

462zł

Dział 801- oświatai wychowanie

701 648 zł

Szkoły podstawowe

8010'1

380 970 zł

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

2030

35 970 zł

Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa
na realizaĄę inwestycji i zakupow
inwestycyjnych własnych gmin

6330

345 000 zł

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

801 03

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

Przedszkola

5 121 zł

2310

801 04

5 121 zł

315 440 zł

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

2310

310 440 zł

Wpływy do budzetu nadwyzki środkow
o brotowych sam orządowego zakładu
budzetowego

2370

5 000 zł

Pozostała dzialalnoŚÓ

80'195

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizację własnych zadan biezących gmin
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117 zł

2030

117 zł

9102782zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

ośrodkiwsparcia

85203

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

380 620 zł

2010

380 520 zł

2360

10o zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego zwiąane z realizacjązadan z
zakresu administr' rządowej oraz innych zadan
zleconych ustawami

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

85212

l

6 948 772 zł

Wpływy z roŻnych opłat

0690

50 zł

Pozostałe odsetki

0920

5 000 zł

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

2010

6 876 600 zł

zleconych ustawami

2360

42 122 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości

2910

25 000

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizai1ązadań z
zakresu administr. rządowej oraz innych zadań
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektore św.z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracii społecznei

85213

62 608 zł

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

2010

15 500 zł

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

2030

47 108zł

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

85214

Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizaĄę własnych zadan biezących gmin

Zasiłki stałe

633 932 zł

2030

85216

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

ośrodkipomocy społecznei

2030

85219

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizai1ę własnych zadan biezących gmin
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2030

633 932 zł

567

405zł

567

405zł

151

432zł

151

432zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usłuoi ooiekuńcze

85228

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

58 240 zł

2010

58 000 zł

2360

24o zł

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

Pozostała działalnośc

85295

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

299 773 zł

2030

299 773 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

188 323 zł

Pozostała działalnosc

188 323 zł

85395

Dotacje celowe w ramach programÓw finansowanych z udziałem środkoweuropejskich oraz
środkow o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3

2007

178 854 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkoweuropejskich oraz
środkow o ktorych mowa w ań..5 ust.1 pkt 3

2009

9 469 zł
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Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

242 097 zł

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

Dział 900

_ Gospodarka
i ochrona

242097 zł

8541 5

2030

242 097 zł

komunalna i ochrona

środowiska

560 680 zł

Gospodarka odpadami

90002

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadan biezących

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środkow z opłati kar za korzystanie ze
środowiska

12 0o0 zł

2710

9001 9

12 000 zł

253 680 zł

Wpływy z róŻnych opłat

0690

60 000 zł

Wpływy z r óŻny ch dochodów

0970

193 680 zł

Pozostała działalnoŚÓ

90095

295 000 zł

Wpływy z rÓŻnych dochodów

0970

274 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztow realizaĄi inwestycji i zakupow
newtycyj nych jed n ostek sektora fi n pu bl icznych

6260

21 000 zł

i
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Dział 926 _ Kultura fizyczna i sport

1 716 000

Obiekty sportowe

92601

Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa
na realizaĄę inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin

Pozostała działalnośó

666 000 zł

6330

92695

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
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zł

666 000 zł

1 050 000 zł

6300

1 050 000 zł

Wydatki

Dział 010

42 137 537 zł

_

Rolnictwo iłowiectwo

4 058 zł

zadania własne

132zł

lzby rolnicze

01

030

Wpłaty gmin na zeczizb rolniczych w
wysokości2o/o uzyskanych wpływow z pod.roln.

132 zł

2850

zadania zlecone

132

Ż

3 926 zł

Pozostała działalnośó

01

095

3 926 zł

Zakup usług pozostałych

4300

77 zł

Rózne opłaty i skladki

4430

3 849 zł
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Dział 600 _ Transport i łącznośó

9 996 223

zadania własne

9 996 223 zł

I

nfrastruktura koleiowa

60002

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadan biezących

Lokalnv transooń zbiorowv

130 548 zł

2710

60004

Zakup usług pozostałych

600'14

Zakup usług pozostałych

842775 zł

1 000 zł

4300

Drooi publiczne ominne

130 548 zł

842775 zł
4300

Droq i publiczne powiatowe

zł

1 000

zł

8 871 900 zł

6001 6

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

140 000 zł

Zakup usług remontowych

4270

460 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

620 400 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

7 651 500 zł

Strona 17

Pozostała działalnośĆ

60095

Wydatki nazakup iobjęcie akcji, wniesienie
wkładow do społek 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

_

Turystyka

50 000 zł

zadania własne

50 000 zł

Pozostała działalność

63095

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub
dofi nansowan ie kosztó w realizacji inwestycji i
za ku pów inwestycyj nych jednostek niezal iczanych do sektora finansów publicznych
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50 000 zł

6239

50 000 zł

Dział 700

_

Gospodarka mieszkaniowa

940 406 zł

zadania własne

940 406 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowe

Dotacja przedmiotowa
budzetowego

z

70001

324 669 zł

budŻetu dla zakładu

312 669 zł

Dotacje celowe zbudŻetu na finansowanie lub
dofinansowa n ie kosztó w realizaĄi inwestycj i i
zakupów inwestycyjn y ch zakładów budzetowych

rka gruntami i nieruchomościami

70005

615 737 zł

Zakup usług pozostałych

174 750 zł

Rózne opłaty i składki

85 350 zł

Podatek od nieruchomości

80 500 zł

Pozostałe podatki na rzecz budzetow jednostek
samorządu terytorialnego
opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu
terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Strona 20

4500

237 zł

4520

4 9o0 zł

6050

270 000 zł

Dział 710 - Działalnośćusługowa

260 000 zł

zadania własne

260 000 zł

Pozostała działalność

71095

Skladki na ubezpieczenie społeczne

41 10

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

Zakup usług pozostałych

4300

217 000 zł

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4380

2 000 zł

Zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

4390

30 000 zł
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1 000 zł

'10

000 zł

Dział 7 50 _ Administracja publ iczna

5 275 412 zł

zadania własne

4 934 419 zł

75022

Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

302 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

20 500 zł

4300

'16

Zakup usług pozostałych

000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komorkowej

4360

3 500 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

1 000 zł

75023

3 805 319zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw

26 900 zł
4010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 407 869 zł

179 860 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

388 265 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

52 623 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

12 500 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

138 860 zł
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Zakup energii

4260

76 000 zł

Zakup usług remontowych

4270

'15 500

Zakup usług zdrowotnych

4280

4 500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

183 403 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

9 300 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom unikacyjnych telefonii komorkowej

4360

11 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

26 000 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

49 500 zł

4420

11 000 zł

4430

19 135 zł

socjalnych

4440

70 935 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

470A

24 o00 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
dru ka rskieg o i urządzeń kserog raficznych

4740

15 000 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programÓw i licencji

4750

24 850 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych

6060

50 000 zł

P odr oŻe

słuzbowe zagraniczne

Rozne opłaty i składki

zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

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

75075
Wynag rodzenia bezosobowe

756 100 zł
4170

14 000 zł

4210

48 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

689 100 zł

Zakup usług obejm ujących tłumaczenia

4380

5 000 zł

Zakup materiałÓw

i

wyposazenia

Pozostała działalnoŚc
Rozne opłaty i składki

zadania zlecone

340 993 zł

75011
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

2 400 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

226 221 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

16 988 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

35 711 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 921 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

2 000 zł
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Zakup materiałów i wyposazenia

4210

8876ż

Zakup energii

4260

17 300 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

9 293 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

1 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

7 090 zł

Szkolenia pracownikow niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

Spis powszechny i inne

4700

75056

9 193 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

Nagrody o charakterze szczegolnym
niezaliczone do wyna g rodzeń

3040

Składki na ubezpie czenia społeczne

41 10

085 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

175 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

133 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

400 zł

Zakup usług pozostałych

4300

150 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

250 zł
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6 000 zł

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

105 419 zł

zadania zlecone

105 419 zł

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

4

160 zł

Składki na u bezpie 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

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej polskiei

75107

44 384

Ż

Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

24 750 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

1922zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

310 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

12 652 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

'l 600 zł

Zakup usług pozostałych

4300

2 900 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

250 zł
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Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow
wojewodztw, wybory wójtow, burmistrzow i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
75'109

Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

30 920 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

1 973 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

300 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

12 982 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

1 300 zł

4300

8

Zakup usług pozostałych
Podroze słuzbowe krajowe

492zł

4410

Dział754 - Bezpieczeństwo pub|iczne iochrona
przeciwpożarowa

476 113 zł

zadania własne

476 113 zł

ochotnicze straze poŻarne

75412

Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

4 200 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

1 900 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

18 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

20 100 zł

4260

6 030 zł

Zakup usług remontowych

4270

18 600 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

2 02o zł

4300

1

Zakup energii
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500zł

Obrona cywilna

75414

Zakup usług pozostałych

500 zł

4300

500 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

15 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

242 811 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

16 441 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

39 423 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 878 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

1 800 zł

Zakup materiałow i wyposazenia

4210

21 592zł

Zakup energii

4260

10 300 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

Zakup usług pozostałych

4300

28 511 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4360

1 300 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom unikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

1 133zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

2 940 zł

75416
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odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń

socjalnych

8 254 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

4700

5 800 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
o i urządzeń kserog raficznych

4740

180 zł

dru karskieg

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej orazwydatkizwiązane z ich poborem
zadania własne

169 200 zł

169 200 zł

Pobor podatkow, opłat i niepodatkowych
75647
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń

3020

500 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

12 000 zł

Wynag rodzenia agencyjno-prowizyj ne

4100

149 000 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

3 000 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

500 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

3 620 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń
socjalnych
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Dział 757 - obsługa długu publicznego

1 019

zadania własne

288zł

1 0'19 288 zł

obsługa papierów wartościowych, kredytów
nostek samorzadu tervtori

i

odsetki od samorządowych papierów
wańościowych lub zaciągnięty ch przez
jednostki samorządu terytorialnego
kredytów i poŻyczek

75702

1 0'19 288 zł

1 019
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288zł

Dział 758

_

Rózne rozliczenia

240 906 zł

zadania własne

240 906 zł

Rozne r ozliczenia

f in

an

sowe

75814

24 674 zł

Zakup usług pozostałych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.
samorządu terytorialnego oraz związkow gmin
Iub związkow powiat. na dofinansowanie zadan
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rezerwy ogolne i celowe
Rezerwy ( ogólna

758'18

)

Rezeruva ( celowa ) zobowiazanie ztytułu
planowanego poręczenia

)

Rezerwy ( celowa
zobowiązanieztytułu
udzielonego poręczenia dla WTBS
Rezenva ( celowa) realizaĄa zadan własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego
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216 232

ż

4810

4 232zł

4810

90 000 zł

4810

72 000 zł

Dział 801 _ oświata i wychowanie

3 746 990 zł

zadania własne

3 746 990 zł

716 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Dotacja podmiotowa z budŻetu dla zakładu
budzetowego

Dokształcanie i doskonalenie na
Dotacja podmiotow a z budŻetu dla zakładu
budzetowego
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716 000 zł

Dział 851 ochrona zdrowia

12 000 zł

zadania własne

12 000 zł

Pozostała działalnośÓ

12 000 zł

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

Dzlał 852 _ Pomoc społeczna

8 291 792 zł

zadania własne

977 050

Swiadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpie czenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

85212

Ż

30 050 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

2910

25 000 zł

oplaty narzecz budzetu państwa

4510

50Ż

Pozostałe odsetki

4580

5 000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ube4pieczenia emerytalne i rentowe

85214

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
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1 300 zł

2910

1 300 zł

Dodatki mieszkaniowe

Swiadczenia społeczne

8521 6

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

Pozostała działalnośc

85295

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

Swiadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposazenia
Zakup usług pozostałych

2820

20 000 zł

31 10

14 900 zł

4210

2 000 zł

4300

11 100 zł

zadania zlecone

7 314742zł

ośrodkiwsparcia

85203

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
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380 520

2820

ż

380 520 zł

Swiadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpie czenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
85212

6 9't8 722 zł

Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

3020

1 600 zł

Swiadczenia społeczne

31 10

6 589 802zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

159 723 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

11 768 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

1o7 817 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 212 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

6 870 zł

Zakup energii

4260

5 000 zł

Zakup usług remontowych

4270

Zakup usług zdrowotnych

4280

Zakup usług pozostałych

4300

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom unikacyjnych telefonii stacjonarnej

4370

500 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

800 zł

socjalnych

4440

5 239 zł

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

4700

3 500 zł

380 zł

20 300

Ż

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
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Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
d ru karskieg o i uządzeń kserog raficznych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektore świadczenia z pomocy
społecznej, n iektóre świadczen a r odzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
i

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 500 zł
41

30

15 500 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

297 697 zł

zadania własne

297 697 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci imłodzieŻy szkolnej, atakŻe szkolenia
młodzieŻv

85412

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

Pomoc materialna dla uczniów

27 000 zł

2820

85415

Stypendia dla uczniów

270 697 zł
3240
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27 000 zł

270 697 zł

Dział 900 - Gospodarka komunatna i ochrona

2 371 680 zł

środowiska

zadania własne

2 371 680 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

15 000 zł

Zakup usług pozostałych

37 000 zł

90003
Zakup materiałów i wyposazenia

4210

14 000 zł

Zakup energii

4260

500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

Utrzymanie zteleni w miastach i gminach
I

I

90004

511

500zł

630 680 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

16 380 zł

Zakupenergii

4260

300 zł

Zakup usług remontowych

4270

25 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

514 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

75 000 zł

I

oŚwietlenie ulic, placow i dróg

9001 5

925 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

10 000 zł

Zakup energii

4260

634 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

281 000 zł
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Pozostała działalność

90095

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

25 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

20 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

193 000 zł
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Dział 92'| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 976 540

zadania własne

zł

1 976 540 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105

114 000 zł

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

2820

74 000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

10 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

421A

3 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

27 000 zł

lpmy i ośrodkikultury, świetlicei klubv

92109

866 540 zł

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i kultury

2480

728 540 zł

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub
dofi na nsowa n ie kosztó w realizaĄi inwestycj i i
zakupow inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

6220

1

Biblioteki

92116

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

578 0o0 zł

2480

Muzea

92118

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

578 000 zł

398 000 zł

2480
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38 000 zł

398 000 zł

Ochrona zabytkow

92120

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub
dofinasowanie prac remontowych i konsenłator
obiektów zabytkowy ch przekazane jed nostkom
niezaliczanym d o se kto ra f n a n sów p u b cznych
i

l i
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20 000 zl

2720

20 o00 zł

Dział 926 _ Kultura tizyczna i sport

6 903 813zł

zadania własne

6 903 813 zł

obiekty spońowe

92601

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

I

nstytucje kultu ry fizy cznej

990 000 zł

6050

92604

Dotacja przedmiotowa z budŻetu dla zakładu
budzetowego

990 000 zł

742 813 zł

2650

675 313 zł

6210

67 500zł

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub

dofina nsowanie kosztow realizaĄi nwestycj i
i

i

zakupów inwestycyjn y ch zakładów budzetowych

Zadania w zakresie kultury fizvcznei i sportu

92605

1 121

000zł

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

2820

1 049 000 zł

Zakup materiałow i wyposazenia

4210

33 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

39 000 zł
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Pozostała działalnośó

92695

4 050 000 zł

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

601 0

3 000 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

1 050

ts{.lR
ngr inż. Slun
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000zł

Dochody

59 116 'l59 zł

Urząd Jednostki Samorządu Terytorialnego

58 899 159zł

Szkoły podstawowe - dzierŻawa
Gimnazjum Nr 1 - dzierŻawa
Gimnazjum Nr'1 - wpływy z usług

MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS

9 900 zł
10 500 zł

83 000 zł

- wpływy zwrot dotacji zasiłki
- wpływyzusług
- wpływy zróŻnych dochodów
- wpływy z usług - pozostała działalnośÓ
- wpływy z rÓŻnych dochodów - pozostała działalność

5
55
1
45
7

000
000
600
000
oo0

zł
zł
zł
zł
zł

Wydatki

60 510 259 zł

Urząd Jednostki Samorządu Terytorialnego

42 137 537 zł

Szkoły podstawowe
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Gimnazjum Nr 1
Dowozenie uczniów do szkoł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Kom isje kwalifikacyjne
Zwalczanie narkomanii
P rzeciw działa n ie a kohol izm owi

zł
zł
zł
zł
zł
zł

19 700 zł
460 300 zł

l

47 108zł
1 566 432zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomocw naturze
Zasiłki stałe

567

MOPS

405zł

1 618 617 zł

Pozostała działalnośó
Dozywianie dzieci
Usługi opiekuńcze
Pozostała działalnośó'' Kapitał Iudzki

8 072 535
213 291
4 459 770
49 210
59 907
150

3 000 zł
499 773 zł

58 000 zł
210 417 zł

''

Swietlice szkolne
Wyprawka szkolna
Dokształcanie nauczycieli

428733 zł
35 000 zł
3 374 zł
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