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   P R O J E K T   P L A N U        
D O C H O D Ó W  I  W Y D A T K ÓW  B U D � E T U 

G M I N Y   Z D Z I E S Z O W I C E 
na  2014r. 

\ dział , rozdział , paragraf \ 

                                                                                                                                                         tab. nr.1 

  I   D O C H O D Y                 
                                                                                                                                    

dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

  
010 

   
Rolnictwo   i   łowiectwo 3.600,00 

  

01095 

0750 

pozostała  działalno��

Dochody  bie��ce

dochody  z  najmu   i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych  jednostek  samorz�du  

terytorialnego  oraz  innych  umów  o  podobnym 

charakterze 

1.dochody  z  dzier�awy  obwodów  łowieckich 

2.dzier�awa  gruntów  rolnych 

3.600,00 

3.600,00 

3.600,00 

1.300 

2.300 

  
700 

   
Gospodarka  mieszkaniowa 1.083.300,00 

  

70004 

70005 

0750 

0920 

0470 

Ró�ne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 

Dochody  bie��ce

dochody  z  najmu   i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych  jednostek  samorz�du  

terytorialnego  oraz  innych  umów  o  podobnym 

charakterze 

pozostałe  odsetki 

Gospodarka  gruntami  i  nieruchomo�ciami 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  opłat  za  trwały zarz�d , u�ytkowanie,

słu�ebno�� i  u�ytkowanie  wieczyste  

nieruchomo�ci 

205.300,00 

   205.300,00 

195.800,00 

9.500,00 

878.000,00 

563.000,00 

22.000,00 
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0750 

0920 

0760 

0770 

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych  jednostek  samorz�du  

terytorialnego  oraz  innych  umów  o  podobnym 

charakterze 

pozostałe  odsetki 

\ od  nale�no�ci  rozło�onych  na  raty \ 

Dochody  maj�tkowe

wpływy  z  tytułu  przekształcenia  prawa 

u�ytkowania  wieczystego  przysługuj�ce  

osobom  fizycznym  w  prawo  własno�ci 

wpłaty  z  tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  

własno�ci  oraz  prawa  u�ytkowania  

wieczystego  nieruchomo�ci 

534.000,00 

7.000,00 

315.000,00 

15.000,00 

300.000,00 

  
750 

   
Administracja  publiczna 225.220,50 

  

75011 

75023 

2010 

0570 

0970 

2360 

urz�dy  wojewódzkie 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

Urz�dy  gmin  

Dochody  bie��ce

grzywny , mandaty  i  inne  kary  pieni��ne  od 

ludno�ci 

wpływy  z  ró�nych  dochodów  

dochody  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

zwi�zane z  realizacj�  zada�  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  ustawami 

-5 %  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz 

bud�etu  pa�stwa 

  

122.173,00 

122.173,00 

122.173,00 

103.047,50 

103.047,50 

102.000,00 

1.000,50 

47,00 

  
751 

  Urz�dy  naczelnych  organów  władzy 
pa�stwowej, kontroli  i  ochrony  prawa 

oraz  s�downictwa 
2.779,00 
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75101 

2010 

urz�dy  naczelnych  organów  władzy  

pa�stwowej , kontroli  i  ochrony  prawa 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

1.prowadzenie  i  aktualizacja  stałego  rejestru 

   wyborców 

2.779,00 

2.779,00 

2.779,00 

752 
   

Obrona  narodowa 1.200,00 

75212 

2010 

pozostałe  wydatki  obronne 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

  
756 

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

posiadaj�cych  osobowo�ci  prawnej  oraz  
wydatki  zwi�zane  z  ich  poborem 

25.128.400,00 

  

75601 

75615 

0350 

0310 

0320 

0330 

wpływy  z  podatku  dochodowego  od  osób 

fizycznych 

Dochody  bie��ce

podatek  od  działalno�ci  gospodarczej  osób 

fizycznych , opłacany  w  formie  karty 

podatkowej 

wpływy   z  podatku  rolnego, podatku  le�nego, 

podatku  od  czynno�ci  cywilnoprawnych, 

podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  

i  innych  jednostek  organizacyjnych 

Dochody  bie��ce

podatek  od  nieruchomo�ci 

podatek  rolny 

podatek  le�ny 

13.300,00 

13.300,00 

13.300,00 

12.472.400,00 

12.472.400,00 

12.389.000,00 

6.200,00 

10.400,00 
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75616 

75618 

75621 

0340 

0500 

0690 

0910 

0310 

0320 

0330 

0340 

0360 

0430 

0500 

0690 

0910 

0410 

0490 

0690 

podatek  od  �rodków  transportowych 

podatek  od  czynno�ci  cywilnoprawnych 

wpływy  z  ró�nych  opłat 

odsetki  od  nieterminowych  wpłat z  tytułu  

podatków  i  opłat 

wpływy  z  podatku  rolnego, podatku  le�nego, 

podatku  od  czynno�ci  cywilnoprawnych, 

podatku  od  spadków  i  darowizn  oraz  

podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  

fizycznych 

Dochody  bie��ce

podatek  od  nieruchomo�ci 

podatek  rolny 

podatek  le�ny 

podatek  od  �rodków  transportowych 

podatek  od  spadków  i  darowizn   

wpływy  z  opłaty  targowej 

podatek  od  czynno�ci  cywilnoprawnych 

wpływy  z  ró�nych  opłat 

odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu 

podatków  i  opłat  

wpływy  z  innych  opłat  stanowi�cych  dochody 

j.s.t  na  podstawie  ustaw 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  opłaty  skarbowej 

wpływy  z  innych  opłat  pobieranych  przez 

j.s.t. na  podstawie  odr�bnych  ustaw 

wpływy  z  ró�nych  opłat 

udziały  gmin  w  podatkach  stanowi�cych 

dochód  bud�etu  pa�stwa 

55.000,00 

2.000,00 

200,00 

9.600,00 

1.993.650,00 

1.993.650,00 

1.400.000,00 

189.500,00 

4.700,00 

47.150,00 

62.700,00 

56.200,00 

213.000,00 

5.900,00 

14.500,00 

86.050,00 

86.050,00 

33.000,00 

53.000,00 

50,00 

10.563.000,00 
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0010 

0020 

Dochody  bie��ce

podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych 

podatek  dochodowy  od  osób  prawnych    

10.563.000,00 

10.220.000,00 

343.000,00 

  
758 

   
Ró�ne  rozliczenia 10.331.082,00 

  

75801 

75814 

75831 

2920 

0920 

2920 

cz���  o�wiatowa  subwencji  ogólnej  dla j.s.t. 

Dochody  bie��ce

subwencje  ogólne  z  bud�etu  pa�stwa 

ró�ne  rozliczenia  finansowe 

Dochody  bie��ce

pozostałe  odsetki 

-odsetki  od  �rodków  na  rachunkach 

  bankowych 

cz���  równowa��ca  subwencji  ogólnej  dla 

gmin 

Dochody  bie��ce

subwencje  ogólne  z  bud�etu  pa�stwa 

10.163.800,00 

10.163.800,00 

10.163.800,00 

49.900,00 

49.900,00 

49.900,00 

117.382,00 

117.382,00 

117.382,00 

  
801 

   
O�wiata  i  wychowanie  515.700,00 

  

80101 

80104 

0750 

0970 

Szkoły  podstawowe 

Dochody  bie��ce 

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych j.s.t. oraz  innych  umów 

o podobnym  charakterze 

1.wynajem  pomieszcze� w  SP  Nr 1 

2.wynajem  pomieszcze�  w SP Nr 2 

wpływy z  ró�nych  dochodów 

przedszkola   

Dochody  bie��ce

14.700,00 

14.700,00 

12.700,00 

4.300,00 

8.400,00 

2.000,00 

465.800,00 

465.800,00 
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80110 

80114 

0690 

0830 

0970 

2310 

0750 

0970 

0970 

wpływy  z  ró�nych  wpłat 

-opłata  stała 

wpływy  z  usług 

-odpłatno��  za  wy�ywienie 

wpływy z  ró�nych  dochodów 

dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania 

bie��ce realizowane na podstawie porozumie�     
( umów) mi�dzy j.s.t. 

-�rodki otrzymane od gmin z tytułu ucz�szczania 

dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola 

prowadzonego przez siostry zakonne-zwrot 

kosztów utrzymania tych dzieci 

Gimnazja 

Dochody  bie��ce 

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych oraz  innych  umów   

o podobnym  charakterze ( basen, sauna, siłownia 

i  wynajem  pomieszcze�) 

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

Zespoły  obsługi  ekonomiczno-administracyjnej 

szkół 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

155.900,00 

290.100,00 

800,00 

19.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

33.000,00 

2.000,00 

200,00 

200,00 

200,00 

  
851 

   
Ochrona  zdrowia 300.000,00 

  

85154 

0480 

przeciwdziałanie  alkoholizmowi 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  opłat  za  zezwolenia  na sprzeda�
alkoholu 

300.000,00 

300.000,00 

300.000,00 

  
852 

   
Pomoc  społeczna 2.455.830,00 

  

85212 �wiadczenia  rodzinne , �wiadczenia  z funduszu 

alimentacyjnego oraz  składki  na  ubezpieczenia  

1.892.300,00 
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85213 

85214 

0920 

0970 

2010 

2360 

0970 

2010 

2030 

0690 

0970 

2030 

emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  

społecznego 

Dochody  bie��ce

pozostałe  odsetki 

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�  
zleconych  gminie  ustawami 

dochody  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

zwi�zane  z  realizacj�  zada�  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�  
zleconych  ustawami 

-ok.40 %  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz  

bud�etu  pa�stwa  z tyt. funduszu i zaliczek  

alimentacyjnych 

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane   

za  osoby  pobieraj�ce  niektóre  �wiadczenia 

z  pomocy  społecznej  oraz  niektóre  

�wiadczenia  rodzinne 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

 na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�  
zleconych  gminie  ustawami 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu   pa�stwa  

na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych  gminy 

zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 

ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  opłat 

-opłata  za  pobyt  w DPS 

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu   pa�stwa  

na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych  gminy 

1.892.300,00 

3.300,00 

9.000,00 

1.853.000,00 

27.000,00 

14.100,00 

14.100,00 

100,00 

4.000,00 

10.000,00 

191.950,00 

191.950,00 

47.500,00 

450,00 

144.000,00 
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85216 

85219 

85228 

85295 

0970 

2030 

0970 

2030 

0830 

2010 

2360 

2030 

zasiłki  stałe 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu   pa�stwa  

na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych  gminy

O�rodek  pomocy  społecznej 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych  gminy

usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 

opieku�cze 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  usług 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

 na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�  
zleconych  gminie  ustawami 

dochody  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

zwi�zane z  realizacj�  zada�  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  ustawami 

-5 %  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz 

bud�etu  pa�stwa 

pozostała  działalno��

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu   pa�stwa  

na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych  gminy

-pomoc pa�stwa w zakresie  do�ywiania 

76.100,00 

76.100,00 

100,00 

76.000,00 

169.300,00 

169.300,00 

300,00 

169.000,00 

26.080,00 

26.080,00 

6.000,00 

20.000,00 

80,00 

86.000,00 

86.000,00 

86.000,00 

  
853 

  Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  
społecznej 335.578,50 

  

85305 �łobki 164.250,00 
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85395 

0690 

0830 

0970 

0920 

2007 

2009 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  opłat 

-opłata  stała  rodziców 

wpływy  z  usług 

-odpłatno��  za  wy�ywienie 

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

   

pozostałe odsetki 

pozostała działalno��

Dochody  bie��ce

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem �rodków europejskich 

– na realizacj� Projektu pt.”Podnoszenie 

kwalifikacji klientów MGOPS szans� powrotu na 

rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – 	ródłem dochodów jest bud�et 

�rodków europejskich 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem �rodków europejskich 

– na realizacj� Projektu pt.”Podnoszenie 

kwalifikacji klientów MGOPS szans� powrotu na 

rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – 	ródłem dochodów s� �rodki z 

bud�etu pa�stwa. 

  

164.250,00 

122.000,00 

42.000,00 

150,00 

100,00 

171.328,50 

171.328,50 

145.629,23 

25.699,27 

  
900 

  Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
�rodowiska 821.200,00 

  

90019 

90020 

0690 

wpływy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem  

�rodków  z opłat i kar za korzystanie ze 

�rodowiska 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  opłat 

-opłaty dot.GFO�

wpływy  i wydatki  zwi�zane  z  gromadzeniem  

�rodków  z  opłaty  produktowej 

820.000,00 

820.000,00 

820.000,00 

1.200,00 
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0400 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  opłaty  produktowej 

1.200,00 

1.200,00 

     

Ogółem   dochody 
                             w tym: 

                        1.dochody  bie��ce 

                        2.dochody  maj�tkowe 

41.203.890,00 

40.888.890,00 

315.000,00

Zdzieszowice  06-11-2013r 
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                                                                                                                             Zał. nr 1- tab. nr 2 

      II   W Y D A T K I 
                                                                                                                                                       

  
dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

  
010 

   
Rolnictwo  i  łowiectwo 63.500,00 

    

01008 

01095 

4270 

4300 

2850 

melioracje  wodne 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
zakup usług remontowych 

a)konserwacja  rowów melioracyjnych 

 ( O�iGW ) 

zakup usług pozostałych  

a)m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i 

dokumentacja projektowa ( O�iGW ) 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

-wpłaty  gmin  na  rzecz Izb  Rolniczych                        

   w  wysoko�ci  2 %  uzyskanych  wpływów 

   z  podatku  rolnego 

59.000,00 

59.000,00 

59.000,00 

59.000,00 

57.000,00 

2.000,00 

4.500,00 

4.500,00 

4.500,00 

4.500,00 

  
600 

   
Transport  i  ł�czno�� 1.247.365,00 

  

60016 

4270 

drogi  publiczne  gminne 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
zakup  usług   remontowych 

1.remonty  cz�stkowe  dróg   

983.000,00 

241.000,00 

241.000,00 

241.000,00 

214.000,00 

160.000,00 
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60017 

60095 

4300 

4430 

6050 

4270 

4300 

4430 

6050 

2.naprawy  chodników  w  mie�cie  i  gminie 

3.naprawy awaryjne dróg 

zakup  usług  pozostałych 

1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów 

2.okresowe przegl�dy dróg 

ró�ne  opłaty  i  składki 

1.opłata  za  ubezpieczenie  od odpowiedzialno�ci  

cywilnej  za  szkody  powstałe na  drogach  i  

chodnikach  w  gminie 

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 

1)budowa drogi wraz z o�wietleniem na ul. 

Jagodowej w �yrowej 

drogi wewn�trzne 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
zakup usług remontowych 

a)remont cz�stkowy dróg  

zakup usług pozostałych 

1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów 

ró�ne  opłaty  i  składki 

1.opłata  za  ubezpieczenie  od odpowiedzialno�ci  

cywilnej  za  szkody  powstałe na  drogach  i  

chodnikach  w  gminie 

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Oleszka – uło�enie koryt 

betonowych z krat� przelewow� na drodze 

transportu rolnego wzdłu� terenów nadle�nictwa- IV 

etap  

2.przebudowa drogi na Heliosz – ł�cznik pomi�dzy 

ulicami Główn� i Poln� w Jasionej 

pozostała  działalno��

16.000,00 

38.000,00 

17.000,00 

2.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

742.000,00 

742.000,00 

742.000,00 

742.000,00 

239.365,00 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

20.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

209.365,00 

209.365,00 

209.365,00 

9.365,00 

200.000,00 

25.000,00 



13

4270 

4430 

4520 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
zakup  usług  remontowych 

1.remont  przystanków  PKS  w  gminie 

ró�ne  opłaty  i  składki 

1.opłata za  ubezpieczenie  mienia – przystanków 

opłaty  na  rzecz  bud�etów  jednostek  samorz�du  

terytorialnego 

– m.in. opłata  za  zaj�cie  pasa  drogowego    

25.000,00 

25.000,00 

25.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

  
700 

   
Gospodarka   mieszkaniowa 1.492.150,00 

  

70004 

4260 

4270 

Ró�ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 

zakup  energii 

zakup usług remontowych 

w tym:  

1.remonty zgodnie z zaleceniami Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz 

przegl�dów okresowych: 

a)remont budynku ul. Nowa A-3 w Zdzieszowicach 

b)remont budynku ul. Nowa B-3 w Zdzieszowicach 

c)remont budynku ul. Filarskiego 25,27,29 i 29B 

d)remont budynku ul. Szkolna 20 Rozwadza 

e)remont budynku ul. Główna 16 Jasiona 

f)remont budynku ul. Chrobrego 17 w 

Zdzieszowicach 

g)remont budynku ul. Wolno�ci 63 w 

Zdzieszowicach 

2. pozostałe wydatki : m.in.: całodobowe pogotowie 

awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane 

awarie. 

882.000,00 

882.000,00 

882.000,00 

882.000,00 

125.000,00 

557.000,00 

477.000,00 

128.000,00 

46.000,00 

178.000,00 

20.000,00 

55.000,00 

25.000,00 

25.000,00 

80.000,00 
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70005 

4300 

4430 

4520 

4610 

4210 

4260 

4270 

4300 

4390 

4400 

zakup  usług  pozostałych 

(m.in.: usługi kominiarskie, wywóz nieczysto�ci 

płynnych, odprowadzenie �cieków , przegl�dy 

obiektów, opłata eksploatacyjna( lokale we 

wspólnotach), dezynfekcja i deratyzacja w 

budynkach) 

ró�ne  opłaty  i  składki 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

koszty  post�powania  s�dowego  i  prokuratorskiego

Gospodarka  gruntami  i  nieruchomo�ciami 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

-m.in. zakup  map, ta�m 

zakup  energii 

zakup usług remontowych 

w tym:  

1.remonty zgodnie z zaleceniami Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz 

przegl�dów okresowych: 

a)remont budynku Przychodni 

b)remont budynku ul. Nowa B-3 

2. pozostałe wydatki : m.in.: konserwacja platformy 

dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie 

awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane 

awarie. 

zakup  usług  pozostałych 

(m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, 

sporz�dzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i 

budynków, usługi kominiarskie, odprowadzenie 

�cieków , przegl�dy obiektów, dezynfekcja i 

deratyzacja w budynkach , sprz�tanie) 

zakup  usług  obejmuj�cych  wykonanie  ekspertyz ,  

analiz i opinii 

opłaty  za administrowanie  i  czynsze  za  budynki, 

lokale  i  pomieszczenia  gara�owe 

97.000,00 

6.000,00 

72.000,00 

25.000,00 

610.150,00 

580.150,00 

580.150,00 

580.150,00 

3.000,00 

150.000,00 

55.000,00 

35.000,00 

20.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

62.500,00 

24.000,00 

5.000,00 
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4430 

4480 

4500 

4510 

4520 

4590 

4600 

4610 

6060 

ró�ne  opłaty  i  składki 

podatek  od  nieruchomo�ci 

pozostałe  podatki  na  rzecz  bud�etów j.s.t. 

opłaty  na  rzecz  bud�etu  pa�stwa 

opłaty  na  rzecz  bud�etów   jednostek  samorz�du 

terytorialnego 

kary  i  odszkodowania  wypłacane  na  rzecz  osób 

fizycznych 

kary  i  odszkodowania  wypłacane  na  rzecz  osób 

prawnych  i  innych  jednostek  organizacyjnych 

koszty  post�powania  s�dowego  i  prokuratorskiego

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek  

bud�etowych  

w tym m.in.: wykupy  gruntów  

15.000,00 

200.000,00 

200,00 

25.000,00 

15.450,00 

10.000,00 

2.000,00 

13.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

710 
   

Działalno��  usługowa 80.000,00 
  

71004 

4170 

4300 

plany  zagospodarowania  przestrzennego  

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wynagrodzenie i składki od nich naliczone 

wynagrodzenie bezosobowe 

-wynagrodzenie za wydanie opinii 

2)wydatki zwi�zane z realizacj�   statutowych zada�:

zakup  usług  pozostałych 

a)dokonywanie zmian w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zdzieszowice 

b)dokonywanie zmian w studium uwarunkowa� i 

80.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

77.000,00 

77.000,00 

35.000,00 

35.000,00 
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kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice 

c)wydawanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy   

d)ogłoszenia w prasie 

5.000,00 

2.000,00 

  
750 

   
Administracja  publiczna 4.976.523,00 

  

75011 

75022 

75023 

4010 

4110 

4120 

4210 

4300 

4380 

4390 

3030 

urz�dy   wojewódzkie 

Wydatki  bie��ce-zadania  zlecone

w  tym: 

1)wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  osobowe  pracowników  

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

Rada  Miasta 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  statutowych zada�:
-wydatki  zwi�zane  z  utrzymaniem   

   i  działalno�ci�  Rady  Miejskiej   

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  usług  pozostałych 

zakup usług obejmuj�cych tłumaczenia 

zakup  usług obejmuj�cych wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

ró�ne  wydatki  na  rzecz  osób  fizycznych 

\diety \ 

Urz�d   Miasta 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na: 

122.173,00 

122.173,00 

122.173,00 

122.173,00 

102.195,00 

17.475,00 

2.503,00 

305.000,00 

305.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

293.000,00 

293.000,00 

4.343.250,00 

4.296.750,00 

4.280.750,00 
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4010 

4040 

4100 

4110 

4120 

4170 

4140 

4210 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4360 

4370 

4380 

4390 

4410 

4420 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  osobowe 

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj�  statutowych zada�

 wpłaty  na  Pa�stwowy  Fundusz  Rehabilitacji 

Osób  Niepełnosprawnych 

zakup   materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

w tym: 

-wykonywanie usług asysty technicznej w zakresie 

systemu pomiarowego pr�dko�ci na terenie Gminy 

Zdzieszowice 

zakup  usług  dost�pu do  sieci  Internet 

opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  

telekomunikacyjnych  �wiadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  

telekomunikacyjnych �wiadczonych w stacjonarnej 

publicznej  sieci telefonicznej 

zakup  usług  obejmuj�cych  tłumaczenia 

zakup  usług  obejmuj�cych wykonanie  ekspertyz, 

analiz  i  opinii 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

podró�e  słu�bowe  zagraniczne 

3.484.100,00 

2.682.100,00 

210.000,00 

30.000,00 

480.000,00 

60.000,00 

22.000,00 

796.650,00 

66.000,00 

135.000,00 

77.000,00 

45.000,00 

6.000,00 

266.850,00 

55.350,00 

8.000,00 

14.000,00 

15.000,00 

1.000,00 

10.000,00 

35.000,00 

2.000,00 
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75075 

4430 

4440 

4510 

4520 

4610 

4700 

3020 

6050 

6060 

4210 

4300 

4430 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych 

opłaty  na  rzecz  bud�etu  pa�stwa 

opłaty na rzecz bud�etu jednostek samorz�du 

terytorialnego 

koszty  post�powania  s�dowego  i  prokuratorskiego

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych  członkami 

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe  nie zaliczone  do 

wynagrodze�

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 

1)wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach 

biurowych na I pi�trze w starej cz��ci Urz�du 

2)wykonanie podł�czenia wodno-kanalizacyjnego w 

budynku Urz�du( w celu podł�czenia zmywarki) 

  

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 

1)zakup licencji oprogramowania firmy SYGNITY 

moduł opłaty 

  

promocja  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich statutowych 

zada�
zakup   materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  usług  pozostałych 

ró�ne  opłaty  i  składki 

25.000,00 

63.300,00 

500,00 

4.000,00 

4.000,00 

19.000,00 

16.000,00 

16.000,00 

46.500,00 

46.500,00 

37.000,00 

22.000,00 

15.000,00 

9.500,00 

9.500,00 

49.500,00 

49.500,00 

49.000,00 

49.000,00 

1.000,00 

46.000,00 

2.000,00 
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75095 

2310 

4210 

4300 

  

4420 

4430 

2319

2.dotacja na zadania bie��ce 

 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania 

bie��ce realizowane na podstawie porozumienia 

mi�dzy j.s.t  

-dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na 

wykonanie i utrzymanie (hostingu ) wspólnej 

witryny internetowej gmin tworz�cych Aglomeracj�
Opolsk�

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

1.zakup m.in.:  wy�ywienia – kontakty  partnerskie 

zakup  usług  pozostałych   

1.m.in. hotele, wy�ywienie go�ci –umowy  

partnerskie 

podró�e  słu�bowe  zagraniczne 

ró�ne  opłaty  i  składki 

1.składki m.in. na : Stowarzyszenie :  Pradziad, 

Kraina  �w. Anny i Aglomeracji Opolskiej,  

Zwi�zek  Mi�dzygminny „Czysty  Region” oraz 

Zwi�zek Gmin �l�ska Opolskiego 

2.dotacja na zadania bie��ce 

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania 

bie��ce realizowane na podstawie porozumienia ( 

umów ) mi�dzy j.s.t – �rodki własne gminy – dotacja 

dla Miasta Opola na wkład własny na realizacj�
projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany rozwój 

Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 

500,00 

500,00 

156.600,00 

156.600,00 

153.000,00 

153.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

150.000,00 

3.600,00 

3.600,00 

  
751 

  Urz�dy  naczelnych   organów   władzy  
pa�stwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa   oraz 

s�downictwa 
2.779,00 

  

75101 urz�dy  naczelnych  organów   władzy  pa�stwowej, 

kontroli  i  ochrony  prawa 

2.779,00 
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4010 

4110 

4120

Wydatki  bie��ce- zadania  zlecone 

( prowadzenie  rejestru  wyborców ) 

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe pracowników 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2.779,00 

2.779,00 

2.779,00 

2.326,00 

397,00 

56,00 

752 
   

Obrona  narodowa 1.200,00 
  

75212 

4300 

4700

pozostałe  wydatki  obronne 

Wydatki  bie��ce – zadanie  zlecone 

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  usług  pozostałych 

szkolenia pracowników nieb�d�cych członkami 

korpusu słu�by cywilnej 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

700,00 

500,00 

  
754 

  Bezpiecze�stwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpo�arowa 243.047,00 

  

75412 

  4110 

4120 

4170 

4210 

Ochotnicze  stra�e  po�arne 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

238.047,00 

181.700,00 

169.700,00 

42.700,00 

600,00 

100,00 

42.000,00 

127.000,00 

30.000,00 
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75414 

4260 

4270 

4300 

4360 

4430 

3030 

6050 

4210 

4260 

4300 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  pozostałych 

opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  

telekomunikacyjnych  �wiadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

ró�ne  opłaty  i  składki 

2.�wiadczenia  na  rzecz osób fizycznych 

ró�ne  wydatki  na  rzecz  osób  fizycznych 

\ zwrot  utraconego  wynagrodzenia  z  tytułu   

  szkole�  lub  udziału  w  akcjach / 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Kr�pna – budowa budynku 

wielofunkcyjnego w Kr�pnej- „wykonanie 

zagospodarowania terenu wokół budynku 

wielofunkcyjnego”. 

2)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa 

budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach-        

„ wymiana stolarki okiennej”. 

3)Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie 

przył�cza energetycznego oraz modernizacja 

ogrzewania w �wietlicy wiejskiej( budynek OSP) 

Obrona  cywilna 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zadania  własne 

zakup  materiałów   i  wyposa�enia 

  

zakup  energii   

zakup  usług  pozostałych  

60.000,00 

6.000,00 

12.000,00 

2.000,00 

17.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

56.347,00 

56.347,00 

56.347,00 

23.904,00 

25.242,00 

7.201,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 



22

75495 

4260 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  energii 

( monitoring  miasta ) 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

757 
   

Obsługa długu publicznego 780.000,00 

75702 

75704 

8110 

8020

Obsługa papierów warto�ciowych, kredytów i 

po�yczek j.s.t. 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.Obsługa długu j.s.t 

Odsetki od samorz�dowych papierów 

warto�ciowych lub zaci�gni�tych przez j.s.t 

kredytów – odsetki od kredytu zaci�gni�tego  w 

2011r.na wykonanie „ przebudowy drogi ł�cz�cej 

Zdzieszowice ze wsi� Rozwadza w ci�gu ul. 

Wary�skiego”. 

Rozliczenia z tytułu por�cze� i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Pa�stwa lub jednostk�
samorz�du terytorialnego 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wypłaty z tytułu por�cze� i gwarancji udzielonych 

przez jst, przypadaj�ce do spłaty w danym roku 

bud�etowym 

wypłaty z tytułu gwarancji i por�cze�  
-zgodnie z podpisan� umow� por�czenia z 

4.02.2011r. 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

750.000,00 

750.000,00 

750.000,00 

750.000,00 

  
758 

   
Ró�ne   rozliczenia 329.200,51 

  

75818 

4810 

rezerwy  ogólne  i  celowe 

w tym: 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
rezerwy   
w tym: 

1.rezerwa  ogólna 

329.200,51 

329.200,51 

329.200,51 

329.200,51 

329.200,51 

235.200,51  
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2.rezerwa  celowa  z  przeznaczeniem  na  realizacj�  
zada� zgodnie  z  ustaw�  o  zarz�dzaniu  

kryzysowym 

94.000,00 

  
801 

   
O�wiata  i  wychowanie 20.797.223,00 

  

80101 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4230 

4240 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4370 

4390 

szkoły  podstawowe 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

N- 5.027.700 zł 

dodatkowe  wynagrodzenie   roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym 

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  leków , wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup  pomocy  dydaktycznych  i  ksi��ek 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

   

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

zakup  usług  obejmuj�cych  wykonanie  ekspertyz, 

analiz  i  opinii 

9.192.660,00 

9.192.660,00 

9.049.430,00 

7.690.060,00 

5.892.200,00 

513.660,00 

1.113.790,00 

153.310,00 

17.100,00 

1.359.370,00 

165.210,00 

1.350,00 

23.000,00 

461.000,00 

56.850,00 

9.650,00 

144.300,00 

3.780,00 

10.140,00 

1.200,00 
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80103 

4410 

4430 

4440 

4480 

4520 

4700 

3020 

3240 

4010 

4040 

4110 

4120 

4210 

4230 

4240 

4260 

4270 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych 

podatek  od  nieruchomo�ci 

opłaty na rzecz bud�etu jednostek samorz�du 

terytorialnego 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych  członkami  

korpusu słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe  nie  zaliczone  do 

wynagrodze�
stypendia  dla  uczniów 

 Oddziały  przedszkolne  w  szkołach podstawowych

Wydatki  bie��ce

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

N- 159.900 zł 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  leków , wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup  pomocy  dydaktycznych  i  ksi��ek 

zakup energii 

zakup  usług  remontowych 

3.750,00 

19.500,00 

435.370,00 

3.900,00 

16.970,00 

3.400,00 

143.230,00 

126.950,00 

16.280,00 

312.340,00 

312.340,00 

300.560,00 

274.810,00 

209.910,00 

17.990,00 

40.960,00 

5.950,00 

25.750,00 

4.200,00 

50,00 

710,00 

5.600,00 

500,00 
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80104 

4280 

4300 

4410 

4440 

4520 

3020 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4140 

4210 

4220 

4230 

4240 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe   nie  zaliczone  do 

wynagrodze�

Przedszkola   

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

N- 1.949.500 zł 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składka  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
Wpłaty na Pa�stwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

zakupu  materiałów  i  wyposa�enia  

zakup  �rodków  �ywno�ci 

zakup  leków , wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup   pomocy  naukowych, dydaktycznych 

i  ksi��ek 

300,00 

1.000,00 

50,00 

13.000,00 

340,00 

11.780,00 

11.780,00 

5.372.000,00 

5.372.000,00 

4.966.800,00 

3.978.900,00 

3.123.800,00 

256.000,00 

512.400,00 

82.150,00 

4.550,00 

987.900,00 

9.600,00 

91.200,00 

290.100,00 

550,00 

8.200,00 
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80110 

  

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4370 

4390 

4410 

4430 

4440 

4520 

4610 

4700 

2540 

3020 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do sieci  Internet 

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

zakup  usług obejmuj�cych  wykonanie  ekspertyz, 

analiz  i  opinii 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i składki 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych    

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

koszty post�powania s�dowego i prokuratorskiego 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych  członkami  

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.dotacja  na zadania  bie��ce 

dotacja podmiotowa z bud�etu  dla niepublicznej  

jednostki systemu o�wiaty 

-dotacja dla niepublicznego przedszkola 

prowadzonego przez siostry zakonne 

3.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe   nie  zaliczone  do 

wynagrodze�

Gimnazja 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

214.600,00 

47.450,00 

6.600,00 

64.700,00 

4.300,00 

7.950,00 

850,00 

800,00 

6.000,00 

213.250,00 

19.450,00 

400,00 

1.900,00 

377.000,00 

377.000,00 

28.200,00 

28.200,00 

4.770.000,00 

4.770.000,00 

4.751.620,00 

3.928.400,00 
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4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4140 

4210 

4230 

4240 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4360 

4370 

4380 

4390 

4410 

4420 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

N- 2.385.200 zł 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym 

wpłaty  na  Pa�stwowy  Fundusz  Rehabilitacji 

Osób  Niepełnosprawnych 

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  leków , wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup  pomocy  dydaktycznych  i  ksi��ek 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  

telekomunikacyjnych  �wiadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

zakup  usług  obejmuj�cych  tłumaczenia 

zakup  usług  obejmuj�cych  wykonanie ekspertyz, 

analiz  i  opinii 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

podró�e słu�bowe zagraniczne 

3.052.800,00 

254.000,00 

550.400,00 

68.700,00 

2.500,00 

823.220,00 

500,00 

70.000,00 

800,00 

2.000,00 

354.220,00 

35.000,00 

5.000,00 

125.000,00 

400,00 

1.100,00 

3.500,00 

100,00 

300,00 

4.000,00 

500,00 
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80113 

80114 

4430 

4440 

4480 

4520 

4700 

3020 

3240 

4300 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych 

podatek  od  nieruchomo�ci 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych członkami 

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

 wydatki  osobowe  nie  zaliczane  do 

wynagrodze�

stypendia  dla  uczniów 

dowo�enie  uczniów  do  szkół 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki  zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

zakup  usług  pozostałych 

Zespoły  obsługi   ekonomiczno-administracyjnej  

szkół 

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

15.000,00 

188.300,00 

4.500,00 

10.000,00 

3.000,00 

18.380,00 

13.380,00 

5.000,00 

95.000,00 

95.000,00 

95.000,00 

95.000,00 

95.000,00 

914.400,00 

906.400,00 

903.100,00 

810.800,00 

630.600,00 

51.000,00 

116.000,00 

12.000,00 

1.200,00 
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80145 

4210 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4370 

4390 

4410 

4430 

4440 

4520 

4610 

4700 

3020 

6060 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

zakup  usług  obejmuj�cych  wykonanie  ekspertyz, 

analiz  i  opinii 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

koszty post�powania s�dowego i prokuratorskiego 

szkolenia  pracowników nieb�d�cych członkami 

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe  nie  zaliczane  do 

wynagrodze�

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

wydatki na zakupy inwestycyjne 

1)zakup kserokopiarki 

komisje  egzaminacyjne 

92.300,00 

22.500,00 

10.500,00 

1.600,00 

1.000,00 

28.000,00 

1.800,00 

3.300,00 

100,00 

2.800,00 

700,00 

15.400,00 

1.000,00 

100,00 

3.500,00 

3.300,00 

3.300,00 

8.000,00 

8.000,00 

8.000,00 

2.600,00 
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80146 

80195 

4170 

4210 

4300 

4410 

4700 

2330 

4010 

Wydatki  bie��ce 

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  usług  pozostałych 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych członkami  

korpusu słu�by  cywilnej 

2.dotacje  na zadania  bie��ce, w tym:   

dotacja  celowa  dla  samorz�du  województwa  na 

zadania  bie��ce  realizowane  na  podstawie  

porozumie� ( umów )  mi�dzy  j.s.t. 

1.dotacja  na  realizacj�  zadania „Organizowanie 

wsparcia  w  postaci doradztwa  metodycznego  dla 

nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  

prowadzonych  przez  gmin�. 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce  

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

( 30 % naliczonego funduszu  nagród  dla 

nauczycieli do dyspozycji Burmistrza  ) 

                                                                                        

2.600,00 

2.600,00 

2.400,00 

2.400,00 

200,00 

200,00 

95.223,00 

95.223,00 

66.657,00 

66.657,00 

24.200,00 

8.057,00 

34.400,00 

28.566,00 

28.566,00 

43.000,00 

43.000,00 

43.000,00 

43.000,00 

43.000,00 
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851 

   
Ochrona   zdrowia 300.000,00 

  

85153 

85154 

4210 

4300 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4370 

Zwalczanie  narkomanii 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup usług pozostałych 

przeciwdziałanie  alkoholizmowi 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
   

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

1.250,00 

1.250,00 

1.250,00 

1.250,00 

250,00 

1.000,00 

298.750,00 

298.750,00 

276.750,00 

215.720,00 

150.200,00 

12.140,00 

29.400,00 

3.980,00 

20.000,00 

61.030,00 

3.000,00 

10.000,00 

300,00 

200,00 

22.300,00 

900,00 

1.000,00 
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4400 

4410 

4430 

4440 

4610 

4700 

3030

opłaty  za  administrowanie  i  czynsze  za  budynki, 

lokale  i  pomieszczenia  gara�owe 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpisy  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych    

koszty  post�powania  s�dowego  i  prokuratorskiego

  

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych członkami  

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

ró�ne  wydatki   na  rzecz   osób   fizycznych 

15.000,00 

500,00 

1.900,00 

4.380,00 

350,00 

1.200,00 

22.000,00 

22.000,00 

  
852 

   
Pomoc  społeczna 4.447.850,00 

  

85203 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4230 

4260 

O�rodki  wsparcia 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  leków , wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup  energii 

179.900,00 

179.900,00 

179.200,00 

91.600,00 

70.100,00 

5.500,00 

11.800,00 

1.700,00 

2.500,00 

87.600,00 

9.600,00 

100,00 

44.600,00 
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85204 

4270 

4280 

4300 

4350 

4360 

4370 

4390 

4400 

4410 

4430 

4440 

4520 

4700 

3020 

4330 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

   

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

�wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej 

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

zakup usług obejmuj�cych  wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 

opłaty  za  administrowanie  i  czynsze  za  budynki, 

lokale  i  pomieszczenia  gara�owe 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis na zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

szkolenia pracowników nieb�d�cych członkami 

korpusu słu�by cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe  niezaliczane  do  wynagrodze�

rodziny zast�pcze 

Wydatki  bie��ce

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  usług  przez jednostki  samorz�du  

terytorialnego  od  innych  jednostek samorz�du 

terytorialnego 

4.000,00 

200,00 

7.800,00 

900,00 

1.200,00 

1.100,00 

400,00 

12.900,00 

800,00 

600,00 

2.200,00 

800,00 

400,00 

700,00 

700,00 

84.000,00 

84.000,00 

84.000,00 

84.000,00 

84.000,00 
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85205 

85206 

4110 

4120 

4170 

4210 

4300 

4700 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4300 

zadania  w  zakresie  przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  usług  pozostałych 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych członkami  

korpusu  słu�by  cywilnej 

wspieranie rodziny 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie osobowe pracowników 

  

dodatkowe wynagrodzenie roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  pracy 

wynagrodzenie bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup materiałów i wyposa�enia 

zakup usług pozostałych 

7.500,00 

7.500,00 

7.500,00 

3.700,00 

600,00 

100,00 

3.000,00 

3.800,00 

1.500,00 

300,00 

2.000,00 

47.700,00 

47.700,00 

44.200,00 

37.300,00 

26.300,00 

2.300,00 

5.400,00 

800,00 

2.500,00 

6.900,00 

1.800,00 

700,00 
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85212 

4410 

4440 

4700 

3020 

3110 

4010 

4040 

4110 

4120 

4210 

4260 

4270 

podró�e słu�bowe krajowe 

odpis na zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych członkami  

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze�
  

�wiadczenia społeczne 

�wiadczenia  rodzinne , �wiadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz  składki  na  ubezpieczenia  

emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  

społecznego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym  : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 w tym 

a)zadania  zlecone, w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

w tym: 

1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikaj�ce z 

wynagrodzenia pracowników 

2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby 

pobieraj�ce �wiadczenia rodzinne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a)�rodki z dotacji na zadania  zlecone: 

zakup materiałów  i  wyposa�enia 

zakup energii 

zakup usług remontowych 

1.500,00 

900,00 

2.000,00 

3.500,00 

500,00 

3.000,00 

1.865.300,00 

1.865.300,00 

92.740,00 

78.940,00 

78.940,00 

36.200,00 

3.040,00 

38.800,00 

6.800,00 

32.000,00 

900,00 

13.800,00 

10.500,00 

1.800,00 

1.500,00 

500,00 
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85213 

4300 

4370 

4410 

4440 

4520 

4700 

4560 

2910 

3110 

4130 

zakup  usług  pozostałych 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

�wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

   

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�  
socjalnych 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

szkolenia  pracowników  nieb�d�cych członkami  

korpusu  słu�by  cywilnej 

b)�rodki  własne : 

odsetki  od  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie  z  

przeznaczeniem lub  w  nadmiernej  wysoko�ci 

2.dotacja  na  zadania  bie��ce 

a)�rodki  własne : 

zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie z  

przeznaczeniem,  pobranych  nienale�nie lub w  

nadmiernej  wysoko�ci  

3.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 

a)�rodki z dotacji na zadania  zlecone 

�wiadczenia  społeczne 

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane 

za  osoby  pobieraj�ce  niektóre  �wiadczenia 

z  pomocy  społecznej ,niektóre  �wiadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestnicz�ce w zaj�ciach w 

centrach integracji społecznej. 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada� : 
składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

w tym: 

a)zadania  zlecone 

b)zadania  własne (dotacja z UW- 10.000 zł) 

3.500,00 

300,00 

400,00 

1.300,00 

200,00 

1.000,00 

3.300,00 

3.300,00 

9.000,00 

9.000,00 

9.000,00 

1.763.560,00 

1.763.560,00 

1.763.560,00 

16.800,00 

16.800,00 

16.700,00 

16.700,00 

16.700,00 

4.000,00 

12.700,00 
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85214 

85215 

2910 

4290 

4330 

2910 

3110 

4300 

3110 

2.dotacja  na  zadania  bie��ce 

a)�rodki  własne : 

zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie z  

przeznaczeniem,  pobranych  nienale�nie lub w  

nadmiernej  wysoko�ci  

zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 

ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  

Wydatki  bie��ce ( �rodki z UW- 144.000 zł)

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�. 
zakup  �wiadcze�  zdrowotnych dla  osób  nie   

obj�tych  obowi�zkiem  ubezpieczenia 

zdrowotnego 

zakup  usług  przez jednostki  samorz�du  

terytorialnego  od  innych  jednostek samorz�du 

terytorialnego -opłata  za pobyt  w DPS 

2.dotacja  na  zadania  bie��ce 

a)�rodki  własne : 

zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie z  

przeznaczeniem,  pobranych  nienale�nie lub w  

nadmiernej  wysoko�ci  

3.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 

�wiadczenia  społeczne 

w tym: �rodki z UW – 144.000 zł 

dodatki  mieszkaniowe 

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�: 
zakup  usług  pozostałych 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym 

�wiadczenia  społeczne 

100,00 

100,00 

100,00 

773.450,00 

773.450,00 

327.000,00 

327.000,00 

2.000,00 

325.000,00 

450,00 

450,00 

450,00 

446.000,00 

446.000,00 

322.500,00 

322.500,00 

300,00 

300,00 

300,00 

322.200,00 

322.200,00 
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85216 

85219 

3110 

2910 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4230 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

zasiłki stałe 

Wydatki  bie��ce ( �rodki z UW 76.000 zł) 

w tym: 

1.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

�wiadczenia  społeczne 

2.dotacja  na  zadania  bie��ce 

zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie z  

przeznaczeniem,  pobranych  nienale�nie lub w  

nadmiernej  wysoko�ci  

O�rodki  pomocy  społecznej 

Wydatki  bie��ce ( �rodki z UW 169.000 zł) 

w  tym:  

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

  

wynagrodzenia  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  leków, wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup   usług   pozostałych 

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

134.100,00 

134.100,00 

134.000,00 

134.000,00 

100,00 

100,00 

847.400,00 

847.400,00 

841.900,00 

688.300,00 

534.200,00 

40.300,00 

98.700,00 

14.100,00 

1.000,00 

153.600,00 

23.700,00 

100,00 

24.000,00 

8.000,00 

500,00 

56.700,00 

1.400,00 
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85226 

85228 

4370 

4390 

4410 

4430 

4440 

4480 

4520 

4700 

3020 

4330 

4110 

  

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

zakup usług obejmuj�cych  wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis   na   zakładowy  fundusz   �wiadcze�
socjalnych 

podatek od nieruchomo�ci 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

szkolenia  pracowników nieb�d�cych  członkami  

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe niezaliczane do  wynagrodze�

o�rodki adopcyjno-opieku�cze 

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup usług przez jednostki samorz�du 

terytorialnego od innych jednostek samorz�du 

terytorialnego 

usługi   opieku�cze   i  specjalistyczne   usługi 

opieku�cze 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

składki na ubezpieczenia społeczne  

w tym: 

a)zadania zlecone 

b)zadania własne     

4.300,00 

300,00 

4.500,00 

4.500,00 

16.200,00 

1.000,00 

600,00 

7.800,00 

5.500,00 

5.500,00 

19.300,00 

19.300,00 

19.300,00 

19.300,00 

19.300,00 

38.900,00 

38.900,00 

38.900,00 

38.900,00 

5.800,00 

3.000,00 

2.800,00 
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85295 

4120 

4170 

3110 

3020 

składki na Fundusz Pracy 

 w tym: 

a)zadania zlecone 

b)zadania własne     

wynagrodzenie bezosobowe 

w tym: 

a)zadania zlecone 

b)zadania własne     

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

�wiadczenia społeczne 

1.prace społecznie u�yteczne 

2.dofinansowanie  ze �rodków UW do�ywiania  

uczniów-realizacja programu „Pomoc pa�stwa w 

zakresie do�ywiania”. 

wydatki  osobowe niezaliczane do  wynagrodze�
-prace społecznie u�yteczne 

500,00 

400,00 

100,00 

32.600,00 

16.600,00 

16.000,00 

111.000,00 

111.000,00 

111.000,00 

110.000,00 

24.000,00 

86.000,00 

1.000,00 

853 
  Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  

społecznej 1.606.158,49 

85305 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

�łobki 

  

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na: 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

1.364.730,00 

898.730,00 

893.730,00 

694.000,00 

540.500,00 

42.900,00 

94.400,00 

13.200,00 

3.000,00 
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4210 

4220 

4230 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4370 

4410 

4430 

4440 

4480 

4520 

4610 

4700 

3020 

6050 

2)wydatki zwi�zane z realizacj�  statutowych zada�

zakup  materiałów  i  wyposa�enia 

zakup  �rodków  �ywno�ci 

zakup  leków , wyrobów  medycznych i produktów 

biobójczych 

zakup  energii 

zakup  usług  remontowych 

zakup  usług  zdrowotnych 

zakup  usług  pozostałych 

  

zakup  usług  dost�pu  do  sieci  Internet 

opłaty  z  tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  

�wiadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci 

telefonicznej 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

ró�ne  opłaty  i  składki 

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�
socjalnych 

podatek  od  nieruchomo�ci 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

koszty post�powania s�dowego  i prokuratorskiego 

  

szklenia  pracowników nieb�d�cych członkami 

korpusu  słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki  osobowe  nie zaliczone  do 

wynagrodze�

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 

199.730,00 

26.400,00 

42.000,00 

800,00 

52.000,00 

17.400,00 

1.000,00 

23.700,00 

800,00 

2.100,00 

1.000,00 

2.200,00 

20.100,00 

4.300,00 

2.430,00 

1.000,00 

2.500,00 

5.000,00 

5.000,00 

466.000,00 

466.000,00 

460.000,00 
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85395 

6060 

2820 

2830 

3117 

3119 

1)zagospodarowanie terenu wokół budynku �łobka  

Samorz�dowego( wykonanie nasadze� i trawników) 

– O�iGW. 

2)przebudowa budynku �łobka (zmiana systemu 

podgrzewania wody z ogrzewania w�glowego na 

ogrzewanie gazowe) – O�iGW. 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 

1)zakup wieloosobowego wózka dzieci�cego 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.dotacje  na  zadania  bie��ce  

w tym:  

dotacja  celowa  z  bud�etu  na  finansowanie lub  

dofinansowanie  zada�  zleconych  do  realizacji  

stowarzyszeniom na : 

1.działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzie�y  z  rodzin 

dysfunkcyjnych  w  ramach  �wietlic  

�rodowiskowych  poprzez : organizacj�  czasu  

wolnego, do�ywianie, wyjazdy  wakacyjne – 

konkurs ofert 

2. rozwój  form  pomocy  dla  osób  

niepełnosprawnych: imprezy  integruj�ce ,  

rehabilitacja   – konkurs  ofert. 

dotacja  celowa  z  bud�etu  na  finansowanie  lub 

dofinansowanie  zada�  zleconych  do  realizacji 

pozostałym  jednostkom  nie  zaliczanych  do 

sektora  finansów  publicznych 

1.dotacje  na :  wykonanie zada�  z zakresu  pomocy 

społecznej : „ �wiadczenie  usług  piel�gnacyjnych  

osobom  starszym  i  chorym”.- konkurs 

2.wydatki na programy finansowane z udziałem 

�rodków, o których mowa w art.5 ust.1 okt.2 i 3, w 

cz��ci zwi�zanej z realizacj� zada� jst., w tym: 

1)wkład własny – na realizacj� projektu 

systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów 

MGOPS, szans� powrotu na rynek pracy” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

�wiadczenia społeczne 

  

�wiadczenia społeczne 

60.000,00 

400.000,00 

6.000,00 

6.000,00 

241.428,49 

241.428,49 

50.000,00 

30.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

191.428,49 

20.099,99 

17.084,99 

3.015,00 
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3257 

3259 

4017 

4019 

4117 

4119 

4127 

4129 

4177 

4179 

4217 

4219 

4287 

4289 

4307 

4309 

2)�rodki europejskie i �rodki z bud�etu pa�stwa – na 

realizacj� projektu systemowego pn.”Podnoszenie 

kwalifikacji klientów MGOPS, szans� powrotu na 

rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

stypendia  ró�ne 

stypendia ró�ne 

wynagrodzenie osobowe pracowników 

wynagrodzenie osobowe pracowników 

składki na ubezpieczenia społeczne 

składki na ubezpieczenia społeczne 

składki na Fundusz Pracy 

składki na Fundusz Pracy 

wynagrodzenia bezosobowe 

wynagrodzenia bezosobowe 

zakup materiałów i wyposa�enia  

zakup materiałów i wyposa�enia 

zakup usług zdrowotnych 

zakup usług zdrowotnych 

zakup usług pozostałych 

zakup usług pozostałych 

171.328,50 

47.621,25 

8.403,75 

36.171,26 

6.383,16 

21.332,63 

3.764,58 

1.103,19 

194,68 

13.183,50 

2.326,50 

1.231,65 

217,35 

637,50 

112,50 

24.348,25 

4.296,75 

  
854 

   
Edukacyjna  opieka   wychowawcza 92.800,00 

  

85415 

3240 

3260

 pomoc materialna dla uczniów 

Wydatki bie��ce 

w tym: 

1.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

stypendia dla uczniów 

inne formy pomocy dla uczniów 

92.800,00 

92.800,00 

92.800,00 

86.800,00 

6.000,00 
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900 

  Gospodarka   komunalna   i   ochrona 
�rodowiska 3.278.842,00 

  

90001 

90003 

90004 

90005 

4260 

4300 

4210 

4300 

4300 

6230 

Gospodarka �ciekowa i ochrona wód  

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  energii 

-dopłata  do  ceny  wody 

zakup  usług  pozostałych 

1.dopłata  do  ceny   kanalizacji 

oczyszczanie   miast  i   wsi 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�: 
zakup materiałów i wyposa�enia 

zakup   usług   pozostałych 

w tym:  

1.oczyszczanie miasta  i wsi-sprz�tanie 

2.wywóz �mieci  

3.od�nie�anie 

utrzymanie   zieleni  w   miastach  i  gminach 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zakup  usług  pozostałych 

-utrzymanie zieleni  

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

dotacja celowa z bud�etu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

1.260.000,00 

1.260.000,00 

1.260.000,00 

1.260.000,00 

324.000,00 

936.000,00 

477.000,00 

477.000,00 

477.000,00 

477.000,00 

2.000,00 

475.000,00 

290.000,00 

15.000,00 

170.000,00 

160.000,00 

160.000,00 

160.000,00 

160.000,00 

160.000,00 

110.000,00 

110.000,00 

110.000,00 

110.000,00 



45

90015 

90095 

4260 

4270 

4300 

4430 

4110 

4170 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

1)dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom 

mieszkaniowym kosztów inwestycji słu��cych 

ochronie powietrza ( O�iGW ) 

2)dofinansowanie kosztów inwestycji zwi�zanych z 

demonta�em elementów zawieraj�cych azbest          

( O�iGW) 

o�wietlenie  ulic, placów  i   dróg 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

zakup   energii 

zakup  usług  remontowych 

1.konserwacja  o�wietlenia  chodnikowego (niskie) 

2.konserwacja o�wietlenia  ulicznego (wysokie) 

3.remont  zniszczonego  o�wietlenia 

zakup  usług  pozostałych 

1.monta�  iluminacji  �wi�tecznych w gminie 

2.m.in.:ogłoszenia , nadzory 

ró�ne  opłaty  i  składki 

- ubezpieczenie  mienia – o�wietlenia  od  kradzie�y  

i  dewastacji 

pozostała   działalno��

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

składki na ubezpieczenie społeczne 

wynagrodzenie bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

100.000,00 

10.000,00 

646.000,00 

646.000,00 

646.000,00 

646.000,00 

450.000,00 

164.000,00 

69.000,00 

75.000,00 

20.000,00 

17.000,00 

15.000,00 

2.000,00 

15.000,00 

625.842,00 

391.680,00 

391.680,00 

1.180,00 

180,00 

1.000,00 

390.500,00 
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4210 

4260 

4270 

4300 

4430 

4520 

zakup  materiałów i wyposa�enia 

1.�rodki  do dyspozycji  SM 

2.zakup m.in.: ławek,  koszy  ulicznych 

3.zakup  choinki 

4.zakup  nasadze� -drzew i krzewów (O�iGW) 

5.zakup karmy dla kotów wolno�yj�cych 

zakup  energii 

1.utrzymanie  m.in.: fontanny  

zakup  usług  remontowych 

1.ró�ne  remonty  na  terenie  gminy m.in.: tablic 

oznakowania  ulic, ławek, koszy, urz�dze�  
zabawowych 

2.remont przepustów i mostów( O�iGW) 

3.remont  kanalizacji deszczowej w gminie 

Zdzieszowice 

zakup  usług  pozostałych 

1.wyczyszczenie  grobów i ich wystrój 

2.wykonanie  znaków  drogowych  poziomych  i  

pionowych  na  jezdniach  

3.interwencyjne  wyłapywanie  zwierz�t   
stanowi�cych  zagro�enie – współpraca  ze 

schroniskiem  dla  zwierz�t 
4.wywóz  oraz  unieszkodliwienie  padłych  zwierz�t
5.zapobieganie  bezdomno�ci  zwierz�t  oraz 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierz�tom (m.in.: 

leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie  zwierz�t)
6.wycinka i przecinka drzew i krzewów (O�iGW) 

7.nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej (O�iGW) 

8.opłata z tytułu bie��cej obsługi technicznej sieci 

gazowej w miejscowo�ci Jasiona i Oleszka 

9.pomiary zanieczyszcze� odprowadzanych �cieków

10.wykonanie tablic z nazwami ulic 

11.bie��ca obsługa techniczna fontann 

12.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie 

Zdzieszowice 

13.opłata za �cieki m.in.: z fontanny w Parku 

Miejskim 

ró�ne  opłaty  i  składki 

- m.in. ubezpieczenie  mienia  gminnego  od  

zdarze�  losowych 

opłaty  na  rzecz  bud�etów  jednostek  samorz�du 

94.000,00 

60.000,00 

5.000,00 

2.500,00 

25.000,00 

1.500,00 

4.000,00 

93.000,00 

15.000,00 

58.000,00 

20.000,00 

179.500,00 

1.500,00 

20.000,00 

20.000,00 

3.000,00 

5.000,00 

40.000,00 

12.000,00 

23.000,00 

3.000,00 

10.000,00 

7.000,00 

30.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

10.000,00 
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6050 

terytorialnego 

-m.in.: opłata  za  korzystanie  ze  �rodowiska 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w 

zakresie małej architektury, w tym: 

1)Fundusz Sołecki wsi Rozwadza 

2)wkład gminy 

2.Fundusz Sołecki wsi Jasiona – „doko�czenie  

ogrodzenia placu zabaw w Jasionej”. 

3.przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – 

odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - O�iGW  

234.162,00 

234.162,00 

234.162,00 

126.142,00 

15.242,00 

110.900,00 

8.020,00 

100.000,00 

  
921 

  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa 
narodowego 1.611.600,00 

  

92109 

92116 

92195 

2480 

2480 

6060

Domy  i  o�rodki  kultury, �wietlice  i  kluby 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla  samorz�dowej  

instytucji  kultury – MGOKSiR 

Biblioteki 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla  samorz�dowej  

instytucji  kultury  

 pozostała działalno��

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup zestawu 

nagła�niaj�cego 

960.000,00 

960.000,00 

960.000,00 

960.000,00 

641.600,00 

641.600,00 

641.600,00 

641.600,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 
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926 

   
Kultura   fizyczna   2.347.420,00 

  

92605 

92695 

2480 

2820 

6050 

zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej   

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla  samorz�dowej 

instytucji  kultury – MGOKSiR 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce, w tym: 

dotacja  celowa  z  bud�etu  na  finansowanie lub  

dofinansowanie  zada�  zleconych  do  realizacji  

stowarzyszeniom na : 

1)dotacja  na wspieranie i upowszechnienie kultury 

fizycznej - konkurs  ofert.  

2)dotacja na popraw� warunków uprawiania sportu 

na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs  ofert.   

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)przebudowa boiska sportowego w Kr�pnej 

2)wykonanie �cie�ki spacerowo-dydaktycznej wokół 

jezior w Januszkowicach 

860.100,00 

860.100,00 

860.100,00 

860.100,00 

1.487.320,00 

442.220,00 

442.220,00 

442.220,00 

6.000,00 

436.220,00 

    

1.045.100,00 

1.045.100,00 

1.045.100,00 

250.000,00 

795.100,00 

     

Ogółem   wydatki 
                              w tym: 

                         1.wydatki  bie��ce 

                         2.wydatki maj�tkowe

43.697.658,00 

40.740.184,00 

2.957.474,00  

Zdzieszowice  2013-11-07                                                                                                                                                   

                                                                                                                                BURMISTRZ 

                                                                                                                                Dieter Przewdzing 



                                                                                                                                      Zał. Nr 2  

P R O J E K T 

P L A N   P R Z Y C H O D ÓW  B U D � E T U    
Gminy Zdzieszowice na 2014r. 

          

dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

950 

957 

wolne �rodki 

nadwy�ki  z  lat  ubiegłych   

510.064,00 

2.238.736,00 

     
Ogółem  przychody 2.748.800,00 

  

Zdzieszowice  2013-10-29            

                                                           

                                                                                                                       BURMISTRZ 

                                                                                                                       Dieter Przewdzing 



                                                                                                                                      Zał. Nr 3  

P R O J E K T 
P L A N   R O Z C H O D Ó W   B U D � E T U    

Gminy Zdzieszowice na 2014r. 

          

dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

992 Spłaty otrzymanych krajowych po�yczek i 

kredytów 

-spłata kredytu zaci�gni�tego na  

wykonanie „przebudowy drogi ł�cz�cej 

Zdzieszowice ze wsi� Rozwadza  w ci�gu  

ul. Wary�skiego”.  

255.032,00 

     
Ogółem  rozchody: 255.032,00 

  

Zdzieszowice  2013-10 -29       

                                                               

                                                                                                              BURMISTRZ 

                                                                                                              Dieter Przewdzing                                 
                                                                                                                          

                                                              



                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      Zał. Nr 4 

P L A N   
D O C H O D Ó W   I   W Y D A T K Ó W 

zwi�zanych  z  realizacj�  zada�  z  zakresu  administracji 

rz�dowej  i  innych  zada�  zleconych  w  2014 r. 

  
dz. rozdz. § Tre�� Dochody Wydatki 
 1 2 3 4 5 6 

  
750 

   
Administracja  publiczna 122.173 122.173 

   

75011 

4010 

4110 

4120 

2010 

urz�dy  wojewódzkie 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1)wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  osobowe  pracowników 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu 

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych 

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

122.173 

122.173 

122.173 

122.173 

122.173 

122.173 

122.173 

102.195 

17.475 

2.503 

  
751 

  Urz�dy  naczelnych  organów  władzy 
pa�stwowej , kontroli  i  ochrony  prawa 

oraz  s�downictwa 

  
2.779 

  
2.779 

  

75101 

4010 

4110 

4120 

urz�dy  naczelnych  organów  władzy 

pa�stwowej , kontroli  i  ochrony  prawa 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

składki  na  ubezpieczenia  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2.779 2.779 

2.779 

2.779 

2.779 

2.326 

397 

56 
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2010

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych   

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami – 

prowadzenie  i  aktualizacja  rejestru  

wyborców  w  gminie. 

2.779 

2.779 

752 
   

Obrona  narodowa 1.200 1.200 

75212 

4300 

4700 

2010

pozostałe  wydatki  obronne 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich 

statutowych zada�

zakup  usług pozostałych 

   

szkolenia pracowników nieb�d�cych 

członkami korpusu słu�by cywilnej 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych   

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

700 

500 

  
852 

   
Pomoc  społeczna 1.877.000 1.877.000 

  

85212 

4010 

4040 

4110 

�wiadczenia  rodzinne ,zaliczka  alimentacyjna 

oraz  składki na  ubezpieczenia  emerytalne  i  

rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

w tym: 

a)składki na ubezpieczenie społeczne 

wynikaj�ce z wynagrodzenia pracowników 

1.853.000 1.853.000 

1.853.000 

89.440 

78.940 

36.200 

3.040 

38.800,00 

6.800 
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85213 

4120 

4210 

4260 

4270 

4300 

4370 

4410 

4440 

4520 

4700 

3110 

2010 

b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby 

pobieraj�ce �wiadczenia  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich 

statutowych  zada�

zakup materiałów  i  wyposa�enia 

zakup energii 

zakup usług remontowych 

zakup  usług  pozostałych 

opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych �wiadczonych  w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

podró�e  słu�bowe  krajowe 

   

odpis  na  zakładowy  fundusz  �wiadcze�  

socjalnych 

opłaty na rzecz bud�etów jednostek samorz�du 

terytorialnego 

szkolenia pracowników nieb�d�cych 

członkami korpusu słu�by  cywilnej 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w 

tym: 

�wiadczenia  społeczne 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych         

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

opłacane  za  osoby  pobieraj�ce  niektóre 

�wiadczenia  z  pomocy  społecznej , niektóre  

�wiadczenia  rodzinne oraz  za osoby 

uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrach 

integracji społecznej. 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.853.000 

1.853.000 

4.000 

32.000 

900 

10.500 

1.800 

1.500 

500 

3.500 

300 

400 

1.300 

200 

1.000 

1.763.560 

1.763.560 

4.000 

4.000 
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85228 

4130 

2010 

4110 

4120 

4170 

2010 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich 

statutowych  zada�

składki na ubezpieczenie zdrowotne 

  

Dochody  bie��ce 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu 

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych 

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 

opieku�cze 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

składki na ubezpieczenia społeczne  

składki na Fundusz Pracy 

wynagrodzenie bezosobowe 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  

pa�stwa na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  

zakresu administracji  rz�dowej  oraz  innych  

zada�  zleconych  gminie  ustawami 

4.000 

4.000 

20.000 

20.000 

20.000 

4.000 

4.000 

4.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

3.000 

400 

16.600 

     
Ogółem : 2.003.152 2.003.152 

Zdzieszowice  2013-11-05        
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        

                                                                                                                             BURMISTRZ 

                                                                                                                             Dieter Przewdzing 



                                                                                                                                       Zał.Nr.5 

        
W Y K A Z   K W O T  D O T A C J I   

udzielanych  z  bud�etu  gminy   
w  2014r. 

I. Dotacje  dla jednostek  sektora  finansów  publicznych                                           tab.nr 1 

  

dz. rozdz.
  

§ Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

750
   

Administracja publiczna 4.100 
  

75075 

75095 

2310 

2319

promocja  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.dotacja na zadania bie��ce 

dotacja celowa przekazana gminie na zadania 

bie��ce realizowane na podstawie porozumienia 

mi�dzy j.s.t  

-dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na 

wykonanie i utrzymanie (hostingu ) wspólnej 

witryny internetowej gmin tworz�cych 

Aglomeracj� Opolsk�

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

2.dotacja na zadania bie��ce 

dotacja celowa przekazana gminie na zadania 

bie��ce realizowane na podstawie porozumienia ( 

umów ) mi�dzy j.s.t – �rodki własne gminy – 

dotacja dla Miasta Opola na wkład własny na 

realizacj� projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany 

rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 

2007-2013 

500 

500 

500 

500 

3.600 

3.600 

3.600 

3.600 

801
   

O�wiata  i  wychowanie 28.566 
  

80146 Dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

28.566 

28.566 



2

2330

1.dotacje  na zadania  bie��ce, w tym:   

dotacja  celowa  dla  samorz�du  województwa  na 

zadania  bie��ce  realizowane  na  podstawie  

porozumie� ( umów )  mi�dzy  j.s.t. 

1.dotacja  na  realizacj�  zadania „Organizowanie  

wsparcia  w  postaci  doradztwa  metodycznego  

dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  

prowadzonych  przez   gmin�

28.566 

28.566 

921
  Kultura  i  ochrona   dziedzictwa 

narodowego 1.601.600 
   

92109 

92116 

2480 

2480 

Domy  i  o�rodki   kultury , �wietlice  i  kluby 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja   podmiotowa   z  bud�etu   dla 

samorz�dowej  instytucji  kultury – Miejsko-

Gminnego  O�rodka  Kultury , Sportu  i  Rekreacji 

Biblioteki 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla 

samorz�dowej  instytucji  kultury 

960.000 

960.000 

960.000 

960.000 

641.600 

641.600 

641.600 

641.600 

  
926

   
Kultura   fizyczna   860.100 

92605 

2480 

Zadania  w   zakresie  kultury  fizycznej 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja   podmiotowa   z   bud�etu  dla 

samorz�dowej  instytucji   kultury – Miejsko-

Gminnego  O�rodka  Kultury , Sportu  i  Rekreacji 

860.100 

860.100 

860.100 

860.100 

                              
                               Ogółem: 2.494.366 
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II. Dotacje  dla jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych                               tab.nr 2 

  
dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

801 
   

O�wiata  i wychowanie 377.000 

80104 

2540

Przedszkola 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.Dotacje  na zadania  bie��ce 

w tym  : 

dotacja  podmiotowa z bud�etu dla 

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 

-dotacja dla niepublicznego przedszkola 

prowadzonego przez siostry zakonne 

377.000 

377.000 

377.000 

377.000 

853 
  Pozostałe  zadania  w  zakresie polityki  

społecznej 50.000 

85395 

2820 

2830

Pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.Dotacje  na zadania  bie��ce 

w tym  : 

dotacja  celowa  z  bud�etu  na  finansowanie 

lub  dofinansowanie  zada�  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom na : 

1.działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzie�y  z  

rodzin dysfunkcyjnych  w  ramach  �wietlic  

�rodowiskowych  poprzez : organizacj�  czasu  

wolnego, do�ywianie, wyjazdy  wakacyjne – 

konkurs ofert 

2. rozwój  form  pomocy  dla  osób  

niepełnosprawnych: imprezy  integruj�ce ,  

rehabilitacja  – konkurs  ofert. 

dotacja  celowa  z  bud�etu  na  finansowanie  

lub dofinansowanie  zada�  zleconych  do  

realizacji pozostałym  jednostkom  nie  

zaliczanych  do sektora  finansów  publicznych 

1.dotacje  na :  wykonanie zada�  z zakresu  

pomocy społecznej : „ �wiadczenie  usług  

piel�gnacyjnych  osobom  starszym  i  

chorym”.- konkurs 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

15.000 

15.000 

20.000 
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900 
  Gospodarka komunalna i ochrona 

�rodowiska 110.000 
  

90005 

6230

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Wydatki maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

dotacja celowa z bud�etu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1)dofinansowanie osobom fizycznym i 

wspólnotom mieszkaniowym kosztów 

inwestycji słu��cych ochronie powietrza ( 

O�iGW ) 

2)dofinansowanie kosztów inwestycji 

zwi�zanych z demonta�em, usuwaniem i 

unieszkodliwieniem elementów zawieraj�cych 

azbest ( O�iGW) 

110.000 

110.000 

110.000 

110.000 

100.000 

10.000 

926 
  

Kultura  fizyczna   442.220 

92695 

2820

Pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce, w tym: 

dotacja  celowa  z  bud�etu  na  finansowanie 

lub  dofinansowanie  zada�  zleconych  do  

realizacji  stowarzyszeniom na : 

1)dotacja  na wspieranie i upowszechnienie 

kultury fizycznej - konkurs  ofert.  

2)dotacja na popraw� warunków uprawiania 

sportu na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs  

ofert.   

442.220 

442.220 

442.220 

442.220 

6.000 

436.220 

     
                      Ogółem 979.220 

Zdzieszowice  2013-11-05  

                                                                                                                      
                                                                                                                                 BURNISTRZ 

                                                                                                                                 Dieter Przewdzing                                                   

                                                            

                                   



                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Zał.nr.6 

P L A N  W Y D A T K ÓW 
jednostek  pomocniczych  przewidzianych do  realizacji  

 w ramach  funduszu  sołeckiego w 2014r. 

dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1. 
   

SOŁECTWO  JANUSZKOWICE 25.242 

754 

75412 

6050 

Bezpiecze�stwo  publiczne i ochrona  

przeciwpo�arowa 

Ochotnicze stra�e po�arne 

 Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa 

budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach-        

„ wymiana stolarki okiennej”. 

25.242 

25.242 

25.242 

25.242 

25.242 

2. 

   

SOŁECTWO  JASIONA 15.221 

754 

900 

75412 

90095 

6050 

Bezpiecze�stwo  publiczne i ochrona  

przeciwpo�arowa 

Ochotnicze stra�e po�arne 

 Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie 

przył�cza energetycznego oraz  modernizacja 

ogrzewania w �wietlicy wiejskiej ( budynek OSP ) 

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowiska 

pozostała  działalno��   

Wydatki  maj�tkowe 

7.201 

7.201 

7.201 

7.201 

7.201 

8.020 

8.020 

8.020 



2

6050 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Jasiona –„doko�czenie 

ogrodzenia placu zabaw w Jasionej”.  

8.020 

8.020 

3. 
   

SOŁECTWO  KR�PNA 23.904 

754 

75412 

6050

Bezpiecze�stwo  publiczne i ochrona  

przeciwpo�arowa 

Ochotnicze stra�e po�arne 

 Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Kr�pna – budowa budynku 

wielofunkcyjnego w Kr�pnej – „wykonanie 

zagospodarowania terenu wokół budynku 

wielofunkcyjnego”. 

23.904 

23.904 

23.904 

23.904 

23.904 

4. 
   

SOŁECTWO  OLESZKA 9.365 

600 

60017 

6050

Transport i ł�czno��

drogi  wewn�trzne 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Oleszka – uło�enie koryt 

betonowych z krat� przelewow� na drodze 

transportu rolnego wzdłu� terenów nadle�nictwa – 

IV etap 

9.365 

9.365 

9.365 

9.365 

9.365 

5. 

   

SOŁECTWO   ROZWADZA 25.242 

900 

90095 

Gospodarka  komunalna  i ochrona �rodowiska 

pozostała  działalno��   

15.242 

15.242 



3

921 

  

92195 

6050 

6060

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki na   inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1)Fundusz  Sołecki wsi Rozwadza- 

zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w 

zakresie małej architektury 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

pozostała działalno��

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 

1)Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup zestawu 

nagła�niaj�cego 

15.242 

15.242 

15.242 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

    

OGÓŁEM: 98.974 

Zdzieszowice, dnia  2013-11-06 

                                                                                                           
                                                                                                                 BURMISTRZ      

                                                                                                                 Dieter Przewdzing         

                                                                                                                        
                                                                                                                                     


