
W6J'f GMfNY LANCUT 
7··1\ Ii) Lancut 

ul. icklewicza 2 a 

UCHWALA 

RADY GMINY LAN-CUT 


w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Lancut na 2012 rok 


Dzialajqc na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. " d " oraz lit " i " ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) w zwiqzku z art. 
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Lancut u c h w a 1 a, co nast~puje: 

§1. 

1) Ustala si~ dochody budzetu gminy na 2012 rok w wysokosci 50.923.951 zl w tym: 

a) dochody biezqce 48.607.676 zl z tego: 

- dochody zwiqzane z realizacj'l:. zadan z zakresu administracji rZ'l:.dowej i innych zleconych 
gminie ustawami w wysokosci 5.997.514 zi 

b) dochody majqtkowe 2.316.275 zi 

wedlug nast~puj'l:.cych ir6del: 

Kwota 
wzl 

Wyszczeg6lnienieIDzial 

• 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.115.996 

a) dochody biez'l:.ce, w tym: 419.000 

· wplywy z oplat za wieczyste uzytkowanie 2.000 

· dochody z najmu i dzierzawy sldadnik6w maj'l:.tkowych 297.000 

· wplyvvy z uslug (oplaty za ogrzewanie) 120.000 

b) dochody maj'l:.tkowe, w tym: 696.996 

I - srodki unijne na dofinansowanie budynk6w w Kraczkowej i Wysokiej 696.996! 

710 Dzialalnosc uslugowa 28.000 

a) dochody biez'l:.ce, w tym: 28.000 

- wplywy z oplat za rozgraniczenia grunt6w 

720 Informatyka 

a) dochody maj'l:.tkowe, w tym: 

- dotacja ze srodk6w unijnych - RPO 

28.000 

469.399 

469.399 

469.399 

Id: FOWOL-LEDAN-OITHO-NXZOR-RRIDH. Projekt Strona 1 



. 
127.784Administracja publiczna 750 
127.784 

· dotacje celowe zwiqzane z realizacj'l. zadail z zakresu administracji rZ'l.dowej 

a) dochody biezqce, w tym: 
127.784 

i innych zleconych gminie ustawami 

, 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz s~downictwa 
 3.530 

3.530 

· dotacje celowe zwi'l.zane z realizacj'l. zadan z zakresu administracji rZ'l.dowej 

a) dochody biez'l.ce, w tym: 
3.530 

i innych zleconych gminie ustawami 

Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 


756 
! 

13.707.990 

13.707.990a) dochody biez'l.ce, w tym: 
i 6.000 

· podatek od nieruchomosci 

· wplywy z karty podatkowej 

3.470.000 

· podatek roiny 1.600.000 

· podatek lesny 17.000 

· podatek od srodk6w transportowych 247.000 

· podatek od spadk6w i darowizn 35.000 

· podatek od czynnosci cywilnoprawnych 228.000 

· odsetki od nieterminowych wplat podatk6w i oplat 31.000 
I · wplywy z oplaty skarbowej 30.000 

I · wplywy z oplaty eksploatacyjnej 38.000 

· wplywy z oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 165.000 

· udzialy we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych 7.680.990 

· udzialy we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych 160.000 

R6zne rozliczenia 26.542.472i 758 

a) dochody biez'l.ce, w tym: 26.542.472 

· sUbwencja oswiatowa 18.603.359 
I · subwencja wyr6wnawcza 7.859.113 

· odsetki od srodk6w na rachunkach bankowych 80.000 

801 O§wiata i wychowanie 1.489.000 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 1.489.000 

· wplywy z odplatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach 360.000 
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1.129.000· wplywy za wyzywienie 

6.257.900 

a) dochody biezllce, w tym: 

852 ,Pomoc spoleczna 

6.257.900 

Ldotacje ce10we zwillzane z realizacjll zadail z zakresu administracji rZlldowej 5.866.200 
i innych zleconych gminie ustawami 

- dotacje celowe na zadania wlasne 331.700 

- wplywy z odpiatnosci za usrugi opiekuncze 30.000I 
· dochody z tyturu swiadczen z funduszu alimentacyjnego 30.000 

1900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1.181.880 

a) dochody biezllce 32.000 

- srodki z opiat srodowiskowych z Urz~du Marszalkowskiego 32.000 

Ib) dochody majlltkowe, w tym: 1.149.880 
! 

· srodki na dofinansowanie inwestycji pochodzllce z RPO 1.149.880 

IOgolem: 50.923.951 

I 


2) 


Ustala si~ dochody budzetu gminy na 2012 rok w ponizszej szczeg6lowosci: 


Lp. Dzial, 
Rozdzial, 
Paragraf Nazwa dzialu, rozdzialu, paragrafu Kwota 

wzl 

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.115.996 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1.115.996 

2.0000470 Wplywy z opiat za zarzlld, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste 
nieruchomosci 

0750 Dochody z najmu i dzierZawy skladnikow majlltkowych Skarbu 
Pailstwa, jednostek samorzlldu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora samorzlldu terytorialnego oraz innych umow 
o podobnym charakterze 

297.000 

0830 Wplywy z usrug 120.000 
6208 IDotacje celowe w ramach program6w z udzialem srodk6w 0 kt6rych 

mowa wart. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci 
w ramach budzetu srodk6w europejskich 

696.996 
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2. 710 Dzialalnosc uslugowa 28.000 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 

0970 Wplywy z r6znych dochod6w 28.000 

3. 720 Informatyka 469.399 

72095 Pozostala dziala1nos6 469.399 

6207 Dotacje celowe w ramach program6w z udzialem srodk6w 469.399 
europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5, ust 1, pkt 3 oraz 
ust 3 pkt 5i 6 ustawy Iub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 

4. 750 Administracja publiczna 127.784 

75011 Urzc;dy wojew6dzkie 126. 784i 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafistwa na realizacj~ zadafi 126.7841 

biezl.lcych z zakresu administracji rzl.ldowej oraz innych zleconych I 

gminie (zwil.lzkom gmin) ustawami 

75045 Kwalifikacja wojskowa 1.000 

! 2010 Dotacje celowe otrzymane z budZetu pafistwa na realizacj~ zadafi 1.000 
biezl.lcych z zakresu administracji rZl.ldowej oraz innych zleconych 
gminie (zwil.lzkom gmin) ustawami 

5. 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 3.530 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 

75101 Urzc;dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 3.530 
[prawa 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafistwa na realizacj~ zadafi 3.530 
!biezl.lcych z zakresu administracji rZl.ldowej oraz innych zadan 
zleconych gminie (zwil.lzkom gmin) ustawami 

6. 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 13.707.990 
jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 

75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b jizycznych 6.000 

0350 Podatek od dzialainosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacanych 6.000 
w formie karty podatkowej 

75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci 2.483.000 
cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych 

0310 Podatek od nieruchomosci 2.300.000 
0320 Podatek roiny 100.000 
0330 Podatek lesny 7.000 
0340 Podatek od srodk6w transportowych 47.000 
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7. 

2920 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 

75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w 
i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w 
i oplat lokalnych od os6b jizycznych 

0310 Podatek od nieruchomosci 

0320 Podatek rolny 

0330 Podatek lesny 

0340 Podatek od srodk6w transportowych 

0360 Podatek od spadk6w i darowizn 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 

75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

0410 Wplywy z oplaty skarbowej 

0460 Wplywy z oplaty eksploatacyjnej 

0480 Wplywy z oplaty za zezwolenia na sprzedaZ alkoholu 

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budietu panstwa 

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 

0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 

758 Rozne rozliczenia 

75801 Cz~sc oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu 
terytorialnego 

Subwencje og61ne z budzetu panstwa 18.603.359 

28.000 

1.000 

3.145.000 

1.170.000 

1.500.000 

10.000 

200.000 

35.000 

200.000 

30.000 

233.000 

30.000 

38.000 

165.000 

7.840.990 

7.680.990 

160.000 

26.542.472 

18.603.359 

75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin 7.859.113 

2920 Subwencje og61ne z budzetu pailstwa 7.859.113 

75814 R6ine rozliczenia jinansowe 80.000 

0920 Pozostale odsetki (od srodk6w na rachunku bankowym) 80.000 

8. 

80104 

801 Oswiata i wychowanie 

Przedszkola 824.000 

1.489.000 

0830 Wplywy z uslug 824.000 

80148 Stol6wki szkolne i przedszkola 665.000 

9. 852 Pomoc spoleczna 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia zJunduszu alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznego 

0830 Wplywy z uslug 665.000 

6.257.900 

5.848.900 
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5.818.900 
biez'l.cych z zakresu administracji rZ'l.dowej oraz innych zadan 
zleconych gminie (zwi'l.zkom gmin) ustawami 

2360 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan2010 

30.000 
zadan z zalaesu administracji rZ'l.dowej oraz innych zadan zleconych 
ustawami 

85213 

Dochody jednostek samorz'l.du terytorialnego zwi'l.zanego z realizacj'l. 

8.300 
niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum 
integracji spolecznej 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce 

3.400 
biez'l.cych z zakresu administracji rZ'l.dowej oraz innych zadail 
zleconych gminie (zwi'l.zkom gmin) ustawami 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail2010 

4.900 
zadan biez'l.cych gmin (zwi'l.zk6w gmin) 


85214 


Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych 

36.600 
i rentowe 
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 

36.600 
zadan biez'l.cych gmin (zwi'l.zk6w gmin) 


85216 


Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ wlasnych2030 

54.800Zasilki stale 

54.800 
zadan biez'l.cych gmin (zwi'l.zk6w gmin) 


85219 


Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ wlasnych2030 

Osrodki pomocy spolecznej 235.400 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych 235.400 
zadan biez'l.cych gmin (zwi'l.zk6w gmin) 


85228 
 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 73.900 

Wplywy z uslug 0830 30.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadan 43.900 
biez'l.cych z zalaesu administracj i rZ'l.dowej oraz innych zadan 
zleconych gminie (zwi'l.zkom gmin) 

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 10. 900 1.181.880 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 1.149.880 

6208 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z udzialem 1.149.880 
srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5, ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6weuropejskich 

90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za 32.000 
korzystanie ze srodowiska 

0690 Wplywy z r6znych oplat 32.000 

RAZEM: 50.923.951 
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3) 


Ustala si~ wydatki budzetu gminy na 2012 rok w wysokosci: 53.823.951 zl w tym: 


1. Wydatki biez'lce, z tego: 45.321.716 

a) wydatkijednostek budzetowych w tym na: 34.527.212 

I - wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 25.683.530 

- wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statusowych zadail 8.843.682! 

b) dotacje na zadania biez'lce 2.532.000 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 7.404.710 

d) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 397.794 
o kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w cz~sci zwi'lzanej 
z realizacj'l zadaii jednostki samorz'ldu terytorialnego 

e) obsluga dlugu jednostek samorz'ldu terytorialnego 460.000 

12. Wydatki maj'ltkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udzialem 8.502.235 
srodk6w 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'lzanej z realizacj'l 
zadail jednostek samorz'ldu terytorialnego 

W ukladzie dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej jak ponizej: 

Dzial, 
Rozdzial Wyszczeg6lnienie Kwota 

w zl. 

010 iRolnictwo i lowiectwo 102.000 

01008 ~e wodne 70.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 70.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 70.000 

. wydatki zwillZane z realizacj'l ich zadaii statutowych 70.000 

01030 Izby rolnicze 32.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 32.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 32.000 

I- wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadaii 32.000 

~Transport i I~cznosc 2.515.000 

60 Drogi publiczne wojew6dzkie 230.000 

1. Wydatki maj'ltkowe, w tym: 230.000 
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60014 Drogi publiczne powiatowe 

· dotacje celowe na pomoc fmansow'l 

800.000 

230.000 

2. Wydatki maj'ltkowe, w tym: 800.000 

~ pomocfmmwowq 800.000 

60016 rogi publiczne gminne 1.485.000 

1. Wydatki biezltce, z tego: 985.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym: 985.000 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 21.000 

· wydatki zwi'lzane z realizacjlt ich zadan statutowych 96 

2. Wydatki maj'ltkowe, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwiltzanej z realizacj'l zadan jednostek samorz'ldu terytorialnego 

500.000 1 

500.000 

70005 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1.764.000 

1.764.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 714.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 316.206 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 1.000 

· wydatki zwiqzane z realizacjlt ich zadait statutowych statutowych 

b) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'lzanej z realizacjlt zadait jednostek 

315.206 

397.794 

2. Wydatki maj'ltkowe, z tego: 

samorz'ldu terytorialnego 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lzanej z realizacjlt zadaitjednostek samorzltdu terytorialnego 

1.050.000 

1.050.000 

71004 

710 Dzialalnosc uslugowa 

Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 

230.000 

1. Wydatki biezltce, z tego: 150.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
I 

150.000 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 
I 

80.000 

· wydatki zwiltzane z realizacj'l ich statutowych zadan 70.000 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego 80.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 80.000 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 10.000 

- wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 70.000 
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720 Informatyka 552.235 

72095 Pozostala dzialalnosc 552.235 

1. Wydatki maj'ltkowe, w tym: 552.235 

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 cZf(sci 
zwi'lzanej z realizacj'l zadan jednostek samorz'ldu terytorialnego 

552.235 

750 Administracja publiczna 3.948.626 

75011 Urzf(dy wojew6dzkie 317.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego 317.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 317.000 

31· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

75022 Rady gmin (miast i rniast na prawach powiatu) 189.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 189.000 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tyrn na: 6.500 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 6.500 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 182.500 

023 Urzf(dy gmin (rniast i rniast na prawach powiatu) 3.140.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 3.120.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 3.095.0001 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 2.493.000 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadaii 602.000 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 25.000 

2. Wydatki rnaj'ltkowe, z tego: 20.000 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na prograrny finansowe 
z udzialern srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cZf(sci 
zwi'lzanej z realizacj'l zadaitjednostek sarnorz'ldu terytorialnego 

20.000 

75045 Kwalifikacja wojskowa 1.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 1.000 

a) wydatkijednostek budzetowych, wtyrn na: 1.000 

· wydatki zwiqzane z realizacj'l ich statutowych zadan 1.000 

75075 Prornocja jednostek samorz'ldu terytorialnego 72.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 72.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 72.000 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadaii 72.000 

75095 Pozostala dzialalnosc 229.626 

Wydatki biez'lce, z tego: 229.626 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tyrn na: 229.626 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 160.000 
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- wydatki zwi'lzane z realizacj'l. ich statutowych zadan 69.626 

751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s~downictwa 3.530 

75101 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.530 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 3.530 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 3.530 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 2.000 

- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich zadan 1.530 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 262.500 

75405 Komendy powiatowe policji 2.500 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 2.500 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 2.500 

. wydatki zwi'l.zane z realizacja ich statutowych zadan 2.500 

75412 Ochotnicze straze pozame 260.000 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 2~~a) wydatki biez'l.ce jednostek buclZetowych, w tym na: 26 . 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 39.000 

- wydatki zwi'l.Zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 221.000 

Obsluga dlugu publicznego 460.000 

75702 

757 

460.000 1Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek 
samorz'l.du terytorialnego I 

460.000, 

a) obsluga dlugu jednostek samorz'l.du terytorialnego 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 

460.000 

Rozne rozliczenia 570.000 

75818 

758 

Rezerwy ogolne i celowe 570.000 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 370.000 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tym na: 370.000 

. wydatki zwi'lzane z realizacj'l. ich statutowych zadan 370.000 

ydatki maj'l.tkowe, z tego: 200.000 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy fmansowe 200.000 
z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'l.zanej z realizacj'l. zadan jednostek samorz'l.du terytorialnego 

801 O§wiata i wychowanie 27.878.860 

80101 Szkoly podstawowe 11.089.950 
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I 11.089.950 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

1. Wydatki biez<tce, z tego: 

10.622.450 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 9.256.600 

· wydatki zwi<tzane z realizacj<t ich statutowych zadan 1.363.850 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 467.500 

80104 Przedszkola 6.263.820 

1. Wydatki biez<tce, z tego: 5.433.820 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 5.254.810 
• 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 4.209.460 
! 1.045.350 

b) dotacje na zadania biez<tce 

· wydatki zwi<tzane z realizacj'l ich statutowych zadan 

17.000 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 162.010 

maj<ttkowe, z tego: 830.000 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 830.000 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lzanej z realizacj<t zadan j ednostek samorz<tdu terytorialnego 

80110 Gimnazja 6.584.120 

6.584.120 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

1. Wydatki biez<tce, z tego: 

5.869.220 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 5.022.420 

· wydatki zwi<tzane z realizacj<t ich statutowych zadan 846.800 

b) dotacje na zadania biez<tce 460.000 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 254.900 

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 250.000 

1. Wydatki biez<tce, z tego: 


a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 


- wydatki zwi<tzane z realizacj<t ich statutowych zadan 
 250.000 

80114 726.400Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szk61 

726.400 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

1. Wydatki biez<tce, z tego: 

726.400 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 643.900 

- wydatki zwi<tzane z realizacj<t ich statutowych zadan 82.500 

80130 Szkoly zawodowe 1.507.700 

1. Wydatki biez<tce, z tego: 1.507.700 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.444.300 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 1.218.700 

· wydatki zwi<tzane z realizacj<t ich statutowych zadan 22 . 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 63.400 

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 63.000 
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1. Wydatki biezl.lce, z tego: 63.000 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tym na: 63.000 

· wydatki zwil.lzane z realizacjl.l ich statutowych zadan 63.000 
1 

80148 Sto16wki szkolne i przedszkolne 1.393.870
1 

1. Wydatki biezl.lce, z tego: 1.393.8701 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.393.870 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 701.250 

· wydatki zwi'lZane z realizacjl.l ich statutowych zadan 692.620 

I 

851 Ochrona zdrowia 165.000: 

85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 

1. Wydatki biezl.lce, z tego: 2.000 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tym na: 2.000 
I 

· wydatki zwi'lZane z realizacjl.l ich statutowych zadan 2.0001 

85154 Przeciwdzialanie alkoho lizmowi 163.000 

I. Wydatki biezl.lce, z tego: 163.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 163.000 

· wynagrodzenia i sldadniki od nich naliczane 99.000 

· wydatki zwil.lzane z realizacjl.l ich statutowych zadan 64.000 

852 Pomoc spoleczna 7.657.000 

85202 Domy pomocy spolecznej 

1. Wydatki biezl.lce, z tego: 

450.000 

450.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 450.000 

· wydatki zwil.lzane z realizacjl.l ich statutowych zadan 450.000 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznego 

1. Wydatki biezl.lce, z tego: 

5.848.900 

I 
5.848.9001 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 215.400! 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 190.0001 

85213 

· wydatki zwil.lzane z realizacjl.l ich statutowych zadan 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajl.lce 
niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne 
za osoby uczestniczl.lce w zajetciach w centrum integracji spolecznej 

1. Wydatki biezl.lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

25.400i 

5.633.500\ 

9.500 1 

9.500 

9.500 

· wydatki zwi'lZane z realizacjl.l ich statutowych zadan 9.500 
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85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 291.600 
i rentowe 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 291.600 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 291.600 

85215 Dodatki mieszkaniowe 9.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 9.000 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 9.000 

85216 Zasilki stale 69.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 69.000: 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 69.000 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 719.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 719.00~ 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 714.0001 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 645.0001 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 69.000: 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.000 

85228 Usrugi opiekuncze i specjalistyczne usrugi opiekutlcze 150.000 
I 1. Wydatki biez'lce, z tego: 150.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 150.000 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 150.000 

85295 Pozostala dzialalnosc 110.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 110.000 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 110.000 
i 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.200 1 

85401 Swietlice szkolne 639.200! 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 639.200 1 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tym na: 602.9001 

· wynagrodzenie i skladniki od nich naliczane 572.100 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 30.800 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 36.300 

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

95.000: 

95.000: 

95.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 4.854.000 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 4.325.000' 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 5.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 5.000 
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- wydatki zwiqzane z realizacj'l. ich statutowych zadan 5.000 

2. Wydatki maj'l.tkowe, z tego: 4.320.000 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy fmansowe 4.320.000 
z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 

Izwiqzanej z realizacj'l. zadail jednostek samorz'l.du terytorialnego 

Oczyszczanie miast i wsi 
I 

90003 80.000 
1 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 80.0001 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 80.000 

- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadail 
,I

80.0001 
90013 Schroniska dla zwierz'l.t 25.0001 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 25.0001 
I 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 25.0001 
- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 25.000 

90015 Oswietlenie ulic, placow i drog 420.000i 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 420.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 420.000 

· wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 420.000 

90095 Pozostala dzialalnosc 4.000 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 4.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 4.000i 

· wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 4.000 
I 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.778.0001 

92113 Centra kultury i sztuki 1.765.0001 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 1.765.000 

a) dotacje na zadania biez'l.ce 1.765.0001 

92120 Ochrona zabytkow i opieka na zabytkami 3.0001 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 3.0001 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 3.0001 
· wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 3.0001 

92195 Pozostala dzialalnosc 10.00Qi 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 10.0001 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 10.000\ 
· wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 10.000 

926 Kultura ftzyczna 349.000 

92601 Obiekty sportowe 50.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 50.000 
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