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WYDATKI - I POlROCZE 2012 r. 

Lp 	 Dzial, 
Rozdzial 

1. 	 010 

01008 
1. 

01030 
1. 

01042 

1. 

01095 
1. 

Nazwa dzialu, rozdzialu 

Rolnictwo 
i lowiectwo 
Melioracje wodne 
Wydatki biez,!ce, z tego: 
a)wydatki jednostek 
budzetowych, 
w tyro na: 
- wydatki zwi'lZane z 
realizacj,! ich zadail 
statutowych 
Izby Rolnicze 
Wydatki biez,!ce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych 
w tyro na: 

wydatki zwi,!zane z 
realizacj,! ich zadail 
statusowych 
Wyl,!czenie z produkcji 
grunt6w rolnych 
Wydatki maj'!tkowe 
a) inwestycje 1 zakupy 
inwestycyjne , w tyro na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mow a wart. 5 ust 
1 pkt 2 1 3 w cz~sci 

zwi,!zanej z realizacj,! 
zadail jednostek 
samorz'!du terytorialnego 
Pozos tala dzialalnosc 
Wydatki biez,!ce, z tego: 
a)wydatki jednostek 
budzetowych, 
w tyro na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lZane z 

Plan 

328.254,00 

90.000,00 
90.000,00 

90.000,00 

90.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 

32.000,00 

100.000,00 

100.000,00 
100.000,00 

106.254,00 
106.254,00 
106.254,00 

2.084,00 

104.170,00 

Wykonanie 

182.302,16 

55.548,30 
55.548,30 

55.548,30 

55.548,30 
20.500,42 
20.500,42 
20.500,42 

20.500,42 

106.253,44 
106.253,44 
106.253,44 

2.083,40 

104.170,04 

% 

55,5 

61,7 
61,7 

61,7 

61,7 
64,1 
64,1 
64,1 

64,1 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
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realizaej't ieh zadail 
statutowyeh 

2. 600 Transport i I~cznosc 3.511.822,00 1.385.080,38 39,4 
60013 Drogi publiezne 250.000,00 250.000,00 100,0 

wojew6dzkie 
1. Wydatki maj'ttkowe, 250.000,00 250.000,00 100,0 

wtym: 
a) dotaeje eelowe na 250.000,00 250.000,00 100,0 
pomoe finansow't 

60014 Drogi publiezne 550.000,00 
powiatowe 

1. Wydatki maj'ttkowe, 550.000,00 
wtym: 
a) dotaeje eel owe na 550.000,00 
pomoc finansow't 

60016 Drogi publiezne gminne 2.426.882,00 1.135.080,38 46,8 
1. Wydatki biez'tce, z tego: 2.076.882,00 1.135.080,38 46,8 

a) wydatki jednostek 2.076.882,00 1.135.080,38 46,8 
budzetowych 
wtym: 
- wynagrodzenia i 21.100,00 9.900,00 46,9 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'tzane z 2.055.782,00 1.125.180,38 54,7 
realizacj't ich zadan 
statutowych 

2. Wydatki maj'ttkowe, 350.000,00 
wtym: 
a) inwestycje i zakupy 350.000,00 
inwestyeyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'l.zanej z realizacj't 
zadan jednostek 
samorz'l.du terytorialnego 

60078 Usuwanie skutk6w kl~sk 285.000,00 
zywiolowych 

1. Wydatki biez'tce, z tego: 200.000,00 
a) dotaeje na zadania 200.000,00 
biez'tce 

2. Wydatki maj'ttkowe, 85.000,00 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 85.000,00 
inwestycyjne, w tym na 
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programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadail jednostek 
samorz~du terytorialnego 

3. 630 Turystyka 5.273,00 
63095 Pozostala dzialalnosc 5.273,00 
1. Wydatki maj~tkowe, z 5.273,00 

tego: 
a) inwestycje i zakupy 5.273,00 
inwestycyj ne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadati. jednostek 
samorz~du terytorialnego 

4. 700 Gospodarka 977.000,00 263.052,19 26,9 
mieszkaniowa 

70005 Gospodarka gruntami i 977.000,00 263.052,19 26,9 
nieruchomosciami 

1. Wydatki biez~ce, z tego: 814.000,00 181.426,58 22,3 
a) wydatki jecinostek 416.206,00 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia 1.000,00 900,00 90,0 
i skladniki od nich 
naliczane 
- wydatki zwi~zane z 415.206,00 180.526,58 43,5 
realizacj~ ich zadati. 
statutowych 
b) wydatki na programy 397.794,00 
finansowe z udzialem 
srodk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

2. Wydatki maj~tkowe, 163.000,00 81.625,61 50,1 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 163.000,00 81.625,61 50,1 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
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1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadan jednostek 
samorz~du terytorialnego 

5. 710 Dzialalnosc uslugowa 246.000,00 55.518,86 22,6 
71004 Plany zagospodarowania 150.000,00 8.334,00 5,6 

przestrzennego 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 150.000,00 8.334,00 5,6 

a) wydatki jednostek 150.000,00 8.334,00 5,6 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 80.000,00 7.500,00 9,4 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi~zane z 70.000,00 834,00 1,2 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

71014 Opracowania geodezyjne 96.000,00 47.184,86 49,1 
i kartograficzne 

1. Wydatki biez~ce, z tego: 96.000,00 47.184,86 49,1 
a) wydatki jednostek 96.000,00 47.184,86 49,1 
budzetowych, 
w tym na: 
- wynagrodzenia i 10.000,00 6.400,00 64,0 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi~zane z 86.000,00 40.784,86 47,4 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

6. 720 Informatyka 589.682,00 
72095 Pozostala dzialalnosc 589.682,00 
1. Wydatki maj~tkowe, 589.682,00 

wtym: 
a) inwestycje i zakupy 589.682,00 
inwestycyjne w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadan jednostek 
samorz~du terytorialnego 

7. 750 Administracja publiczna 4.057.234,00 2.166.053,67 53,4 
75011 Urz~dy wojew6dzkie 317.000,00 157.343,91 49,6 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 317.000,00 157.343,91 49,6 

a) wydatki jednostek 317.000,00 157.343,91 49,6 
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budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 

75022 	 Rady gmin ( miast i miast 
na prawach powiatu ) 

l. 	 Wydatki biez'lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacja ich statutowych 
zadan 
b) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

75023 	 Urz~dy gmin ( miast i 
miast na prawach powiatu) 

l. 	 Wydatki biez'lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 
b) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

2. 	 Wydatki maj'ltkowe, 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 
inwestycyj ne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lzanej z realizacj'l 
zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 

75045 	 Kwalifikacja wojskowa 
1. 	 Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

75075 	 Promocja jednostek 

samorz'ldu terytorialnego 


317.000,00 

189.000,00 

189.000,00 
6.500,00 

6.500,00 

182.500,00 

3.250.000,00 

3.230.000,00 
3.205.000,00 

2.603.000,00 

602.000,00 

25.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

509,00 
509,00 
509,00 

509,00 

72.000,00 

157.343,91 49,6 

107.767,26 57,1 

107.767,26 57,1 
2.953,22 45,4 

2.953,22 45,4 

104.814,04 57,4 

1.733.627,68 53,3 

1.723.930,38 53,4 
1.711.344,03 53,4 

1.406.622,63 54,0 

304.721,40 50,6 

12.586,35 50,3 

9.697,30 48,5 

9.697,30 48,5 

508,80 100,0 
508,80 100,0 
508,80 100,0 

508,80 100,0 

8.721,44 12,1 
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1. Wydatki biez'tce, z tego: 72.000,00 8.721,44 12,1 
a) wydatki jednostek 72.000,00 8.721,44 12,1 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'tzane z 72.000,00 8.721,44 12,1 
realizacj't ich statutowych 
zadan 

75095 Pozos tala dzialalnosc 228.725,00 158.084,58 69,1 
1. Wydatki biez'tce, z tego: 228.725,00 158.084,58 69,1 

a) wydatki jednostek 228.725,00 158.084,58 69,1 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'tzane z 62.725,00 45.159,47 72,0 
realizacja ich statutowych 
zadan 
- wynagrodzenia i 166.000,00 112.925,11 68,0 
skladniki od nich naliczane 

8. 751 Urz~dy naczelnych 3.530,00 1.464,00 41,5 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

75101 Urz<tdy naczelnych 3.530,00 1.464,00 41,5 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1. Wydatki biez'tce, z tego: 3.530,00 1.464,00 41,5 
a) wydatki jednostek 3.530,00 1.464,00 41,5 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 2.000,00 1.464,00 41,5 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'tzane z 1.530,00 
realizacja ich statutowych 
zadan 

9. 754 Bezpieczenstwo 262.500,00 97.686,72 37,2 
publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 

75405 Komendy powiatowe 2.500,00 
policji 

1. Wydatki biez'tce, z tego: 2.500,00 
a) wydatkijednostek 2.500,00 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'tzane z 2.500,00 
realizacj't ich statutowych 
zadan 

75412 Ochotnicze straze pozame 260.000,00 97.686,72 37,6 
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1. Wydatki biez'lce, z tego: 260.000,00 97.686,72 37,6 
a) wydatki jednostek 260.000,00 97.686,72 37,6 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 39.000,00 20.736,15 53,2 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lzane z 221.000,00 76.950,57 34,8 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

10. 757 Obsluga dlugu 460.000,00 241.692,95 52,5 
publicznego 

75702 Obsluga papier6w 460.000,00 241.692,95 52,5 
wartosciowych, kredyt6w i 
pozyczek jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 460.000,00 241.692,95 52,5 
a) obsluga dlugu jednostek 460.000,00 241.692,95 52,5 
samorz'ldu terytorialnego 

11. 758 R6i:ne rozliczenia 836.640,00 323.640,00 38,7 
75814 R6zne rozliczenia 323.640,00 323.640,00 100,0 

finansowe 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 323.640,00 323.640,00 100,0 

a) wydatki jednostek, w 323.640,00 323.640,00 100,0 
tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 323.640,00 323.640,00 100,0 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

75818 RezelWY og6lne i celowe 513.000,00 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 369.500,00 

a) wydatki jednostek 369.500,00 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 369.500,00 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

2. Wydatki maj'ltkowe, 143.500,00 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 143.500,00 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lZanej z realizacj'l 
zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 
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12. 801 Oswiata i wychowanie 29.814.612,00 14.618.130,55 49,0 
80101 Szkoly podstawowe 12.064.680,00 5.993.084,55 49,7 
1. Wydatki biez~ce z tego: 11.836.680,00 5.993.084,55 50,6 

a) wydatki jednostek 11.369.180,00 5.774.930,39 50,8 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 9.778.480,00 4.907.057,75 50,2 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi~zane z 1.590.700,00 867.872,64 54,6 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 
b) swiadczenia na rzecz 467.500,00 218.154,16 46,7 
os6b fizycznych 

2. Wydatki maj~tkowe, 228.000,00 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 228.000,00 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodkow 0 

ktorych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadan jednostek 
samorz~du terytorialnego 

80104 Przedszkola 6.558.540,00 3.236.318,07 49,3 
1. Wydatki biez~ce, z tego 5.658.540,00 2.854.666,38 50,4 

a) wydatki jednostek 5.433.530,00 2.744.669,21 50,5 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 4.366.180,00 2.162.382,02 49,5 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi~zane z 1.067.350,00 582.287,19 54,5 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 
b) dotacje na zadania 63.000,00 33.935,41 53,9 
biez~ce 

c) swiadczenia na rzecz 162.010,00 76.061,76 46,9 
osob fizycznych 

2. Wydatki maj~tkowe 900.000,00 381.651,69 42,4 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 900.000,00 381.651,69 42,4 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodkow 0 

ktorych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
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zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 

80110 Gimnazja 
1. 	 Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwiqzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 
b) dotacje na zadania 
biez'lce 
c) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

2. 	 Wydatki maj'ltkowe, 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz<tsci 
zwi'lzanej z realizacj'l 
zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 

80113 	 Dowozenie uczni6w do 
szk61 

1. 	 Wydatki biez'lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 
b) dotacj e na zadania 
biez'lce 

80114 	 Zespoly ekonomiczno
administracyjne szk61 

1. 	 Wydatki biez'lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

6.897.245,00 
6.847.245,00 
6.132.345,00 

5.258 .390,00 

873.955,00 

460.000,00 

254.900,00 

50.000,00 

50.000,00 

250.000,00 

250.000,00 
223.000,00 

223.000,00 

27.000,00 

736.440,00 

736.440,00 
736.440,00 

653.940,00 

82.500,00 

3.354.655,47 48,6 
3.354.655,47 48,6 
2.996.596,04 48,9 

2.598.990,21 49,4 

397.605,83 45,5 

238.405,44 51,8 

119.653,99 46,9 

138.578,83 55,4 

138.578,83 55,4 
123.578,83 55,4 

123.578,83 55,4 

15.000,00 55,6 

380.117,00 51,6 

380.117,00 51,6 
380.117,00 51,6 

347.460,11 53,1 

32.656,89 39,6 
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80130 Szkoly zawodowe 1.658.967,00 846.214,67 51,0 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 1.650.967,00 846.214,67 51,0 

a) wydatki jednostek 1.545.020,00 816.679,85 52,9 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 1.293.500,00 660.012,65 51,0 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lzane z 251.520,00 156.667,20 62,3 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 
b) swiadczenia na rzecz 63.400,00 29.534,82 46,6 
os6b fizycznych 
c) wydatki na programy 42.547,00 
finansowe z udzialem 
srodk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

2. Wydatki maj'ltkowe, 8.000,00 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 8.000,00 
inwestycyj ne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lzanej z realizacj'l 
zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 

80146 Doksztalcanie i 123.000,00 31.047,64 25,2 
doskonalenie nauczycieli 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 123.000,00 31.047,64 25,2 
a) wydatki j ednostek 123.000,00 31.047,64 25,2 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 123 .000,00 31.047,64 25,2 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

80148 Stol6wki szkolne 1.525.740,00 638.114,32 41,8 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 1.525.740,00 638.114,32 41,8 

a) wydatki jednostek 1.525.740,00 638.114,32 41,8 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 712.120,00 342.030,83 48,0 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lzane z 813.620,00 296.083,49 36,4 
realizacja ich statutowych 
zadan 

13. 851 Ochrona zdrowia 165.000,00 56.498,39 34,2 
85153 Zwalczanie narkomani 2.000,00 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 2.000,00 
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a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacja ich statutowych 
zadan 

85154 Przeci wdzialanie 
alkohol izmowi 

1. Wydatki biez~ce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 
b) dotacje na zadania 
biez~ce 

14. 852 Pomoc spoleczna 
85202 Domy pomocy spolecznej 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 

a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

85204 Rodziny zast~pcze 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 

a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacji ich statutowych 
zadan 

85205 Zadania w zakresie 
przeci wdzialania 
przemocy w rodzinie 

1. Wydatki biez~ce, z tego: 
a) wydatkijednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

85212 Swiadczenia rodzinne, 
swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia 

2.000,00 

2.000,00 

163.000,00 

163.000,00 
153.000,00 

99.000,00 

54.000,00 

10.000,00 

8.332.853,00 
420.000,00 
420.000,00 
420.000,00 

420.000,00 

60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 

60.000,00 

2.000,00 

2.000,00 
2.000,00 

2.000,00 

5.997.900,00 

56.498,39 34,7 

56.498,39 34,7 
46.498,39 30,4 

29.492,32 29,8 

17.006,07 31,5 

10.000,00 100,0 

4.019.950,27 48,2 
183.261,33 43,6 
183.261,33 43,6 
183.261,33 43,6 

183.261,33 43,6 

773.62 1,3 
773,62 1,3 
773,62 1,3 

773,62 1,3 

2.880.522,87 48,0 
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emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

1. 	 Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'l.zane z 
realizacj'l. ich statutowych 
zadail 
b) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

85213 	 Skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobieraj'l.ce niekt6re 
swiadczenia z pomocy 
spolecznej, niekt6re 
swiadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestnicz'l.ce w 
zaj~ciach w centrum 
integracji spolecznej 

1. 	 Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 

85214 	 Zasilki i pomoc w naturze 
oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

1. 	 Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 
b) wydatki na programy 
finansowe z udzialem 
srodk6w 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w 
cz~sci zwi'l.zanej z 
realizacja zadail jednostek 
samorz'l.du terytorialnego 

85215 	 Dodatki mieszkaniowe 
1. 	 Wydatki biez'l.ce, z tego: 

a) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

85216 	 Zasilki stale 
1. 	 Wydatki biez'l.ce, z tego: 

5.997.900,00 
245.400,00 

190.000,00 

55.400,00 

5.752.500,00 

9.440,00 

9.440,00 
9.400,00 

9.400,00 

292.680,00 

292.680,00 
272.620,00 

20.060,00 

8.670,00 
8.670,00 
8.670,00 

69.100,00 
69.100,00 

2.880.522,87 48,0 
173.761,73 72,8 

136.587,92 71,9 

37.173,81 67,1 

2.706.761,14 47,0 

5.414,54 57,4 

5.414,54 57,4 
5.414,54 57,6 

5.414,54 57,6 

118.479,44 40,5 

118.479,44 40,5 
108.611,64 39,8 

9.867,80 49,2 

3.738,66 43,1 
3.738,66 43,1 
3.738,66 43,1 

39.663,25 57,4 
39.663,25 57,4 

http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
http:samorz'l.du
http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
http:uczestnicz'l.ce
http:pobieraj'l.ce
http:biez'l.ce
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a) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

85219 Osrodki pomocy 
spolecznej 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 
b) wydatki na programy 
finansowane ze zr6del 
srodk6w 0 kt6rych mowa 
wart. 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lzanej z realizacj'l 
zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 
c) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

85228 Usrugi opiekuncze i 
specjalistyczne usrugi 
opiekuncze 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lzane z 
realizacj'l ich statutowych 
zadan 

85295 Pozostala dzialalnosc 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) swiadczenia na rzecz 
os6b fizycznych 

15. 853 Pozostale zadania w 
zakresie polityki 
spolecznej 

85311 Rehabilitacja zawodowa i 
spoleczna os6b 
niepelnosprawnych 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 
a) dotacje na zadania 
biez'lce 

69.100,00 

890.863,00 

890.863,00 
714.880,00 

645.000,00 

69.880,00 

170.983,00 

5.000,00 

158.800,00 

158.800,00 
158.800,00 

158.800,00 

423.400,00 
423.400,00 
423.400,00 

8.000,00 

8.000,00 

8.000,00 
8.000,00 

39.663,25 57,4 

416.187,14 46,7 

416.187,14 46,7 
356.027,80 49,8 

325.670,42 50,5 

30.357,38 43,4 

55.829,31 35,2 

4.330,03 86,6 

66.853,78 42,1 

66.853,78 42,1 
66.853,78 42,1 

66.853,78 42,1 

305.055,64 72,0 
305.055,64 72,0 
305.055,64 72,0 

8.000,00 100,0 

8.000,00 100,0 

8.000,00 100,0 
8.000,00 100,0 
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16. 854 Edukacyjna opieka 956.682,00 533.553,54 55,8 
wychowawcza 

85401 Swietlice szkolne 655.130,00 307.682,92 47,0 
1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 655.130,00 307.682,92 47,0 

a) wydatki jednostek 618.830,00 292.938,94 47,3 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 588.030,00 269.838,94 45,9 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi~zane z 30.800,00 23.100,00 75,0 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 
b) swiadczenia na rzecz 36.300,00 14.743,98 40,6 
os6b fizycznych 

85415 	 Pomoc materialna dla 124.802,00 66.939,00 53,6 
uczni6w 

1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 124.802,00 66.939,00 53,6 
a) swiadczenia na rzecz 124.802,00 66.939,00 53,6 
os6b fizycznych 

85495 	 Pozostala dzialalnosc 176.750,00 158.931,62 89,9 
1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 176.750,00 158.931,62 89,9 

a) wydatki na programy 176.750,00 158.931,62 89,9 
finansowe z udzialem 
srodk6w 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w 
cz~sci zwi~zanej z 
realizacj~ zadan jednostek 
samorz~du terytorialnego 

17. 	 900 Gospodarka komunalna i 3.412.015,00 349.427,11 10,2 
ochrona srodowiska 

90001 	 Gospodarka sciekowa i 2.876.515,00 68.134,20 2,4 
ochrona w6d 

1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 7.000,00 5.757,88 82,2 
a) wydatki jednostek 7.000,00 5.757,88 82,2 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 7.000,00 5.757,88 82,2 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

2. 	 Wydatki maj~tkowe, 2.869.515,00 62.376,32 2,2 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 2.869.515,00 62.376,32 2,2 
inwestycyj ne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
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zwictzanej z realizacj~ 
zadan jednostek 
samorz~du terytorialnego 

90003 	 Oczyszczanie miast i wsi 
1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 

a) wydatkijednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

90013 	 Schroniska dla zwierz~t 
1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 

a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

90015 	 Oswietlenie ulic, placow i 
drog 

1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacja ich statutowych 
zadan 

2. 	 Wydatki maj~tkowe, z 
tego: 
a) inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodkow 0 

ktorych mow a wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadan jednostek 
samorz~du terytorialnego 

90095 	 Pozostala dzialalnosc 
1. 	 Wydatki biez~ce, z tego: 

a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi~zane z 
realizacj~ ich statutowych 
zadan 

78.000,00 
78.000,00 
78.000,00 

78.000,00 

25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 

25.000,00 

428.500,00 

420.000,00 
420.000,00 

420.000,00 

8.500,00 

8.500,00 

4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 

4.000,00 

19.711,54 25,3 
19.711,54 25,3 
19.711 ,54 25,3 

19.711,54 25,3 

12.355,56 53,4 
12.355,56 53,4 
12.355,56 53,4 

12.355,56 53,4 

248.415,81 58,0 

239.928,81 57,1 
239.928,81 57,1 

239.928,81 57,1 

8.487,00 99,8 

8.487,00 99,8 

810,0 20,2 

810,00 20,2 

810,00 20,2 
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18. 921 KuItura i ochrona 3.300.090,00 2.328.208,41 70,5 
dziedzictwa narodowego 

92113 Centra kultury i sztuki 3.287.090,00 2.325.080,01 70,7 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 1.765.000,00 922.000,00 52,2 

a) dotacje na zadnia 1.765 .000,00 922.000,00 52,2 
biez£lce 

2. Wydatki maj'ltkowe, z 1.522.090,00 1.403.080,01 92,2 
tego: 
a) inwestycje i zakupy 1.522.090,00 1.403.080,01 92,2 
inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz«sci 
zwi~zanej z realizacj~ 
zadail jednostek 
samorz~du terytorialnego 

92120 Ochrona i konserwacja 3.000,00 
zabytk6w 

1. Wydatki biez~ce, z tego: 3.000,00 
a) wydatki jednostek 3.000,00 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'l.Zane z 3.000,00 
realizacja ich statutowych 
zadail 

92195 Pozos tala dzialalnosc 10.000,00 3.128,40 31,3 
1. Wydatki biez£lce, z tego: 10.000,00 3.128,40 31,3 

a) wydatki jednostek 10.000,00 3.128,40 31,3 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'l.Zane z 10.000,00 3.128,40 31,3 
realizacja ich statutowych 
zadail 

19. 926 KuItura fizyczna 2.974.500,00 244.649,36 8,2 
92601 Obiekty sportowe 2.665.500,00 77.896,89 2,9 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 126.000,00 22.727,49 18,0 

a) wydatki jednostek 126.000,00 22.727,49 18,0 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 1.000,00 750,00 75,0 
skladniki od nich naliczane 
- wydatki zwi£lzane z 125.000,00 21.977,49 17,6 
realizacja ich statutowych 
zadail 

2. Wydatki maj~tkowe, 2.539.500,00 55.169,40 2,2 
z tego: 
a) inwestycje i zakupy 2.539.500,00 55.169,40 2,2 
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inwestycyjne, w tym na 
programy finansowe z 
udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi(lzanej z realizacj(l 
zadan j ednostek 
samorz(ldu terytorialnego 

92605 	 Zadania z zakresu kultury 
fizycznej 

1. 	 Wydatki biez(lce, z tego: 
a) wydatki jednostek 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi(lzane z 
realizacj(l ich statutowych 
zadan 
b) dotacje na zadania 
biez(lce 

Ogolem wydatki: 

309.000,00 166.752,47 54,0 

309.000,00 166.752,47 54,0 
9.000,00 1.752,47 19,5 

9.000,00 1.752,47 19,5 

300.000,00 165.000,00 55,0 

60.241.747,00 26.874.908,56 44,6 


