
Uchwała Nr XIX 7143/2005

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art..l8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym / 
/Dz.U. z 2001 r ,Nr 142 ,poz.l591 ze zm /art.l09,art.ll2 ust.2,art.ll6,art.l24 ust. 1,2 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 26 listopadal998 r o finansach publicznych / Dz.U. Dz 2003r ,Nr 15 poz.148 ze 
zm./oraz art.409 pkt 8 ,art.411 ust,l pkt ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr -Prawo ochrony 
środowiska/Dz.U. Dz 2001 r Nr 62,poz.627 ze zm./

Rada Gminy 

uchwala ,co następuje 

& 1

1. Ustala się dochody w wysokości: 14 386.386
/ zg.z załącznikiem Nr 1/ 
w tym:
-dotyacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej /zg.z załącznikiem Nr 2/ 2.250.651

2. Ustala się wydatki w wysokości:
/zg.z załącznikiem Nr 1 /
w tym:
1/ wydatki bieżące 

z tego:
a/ wynagrodzenia ogółem 
w tym:- wynagrodzenia osobowe 
b/ pochodne od wynagrodzeń 
c/ wydatki na obsługę długu 
d/ dotacja dla zakładu budżetowego 

2/ wydatki majątkowe
3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 
4 .Deficyt budżetu w kwocie
planuje się sfinansować :

-  z nadwyżki z lat ubiegłych
-  kredytu
5.Wykaz mienia komunalnego określa załącznik Nr 3

12.594.386

5.919.770
5.531.880
1.181.490

4.000
447.800

2.640.000

148.000
700.000

15.234.386

148.000
848.000



6. Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł źródeł kwot określa załącznik Nr 4
7. Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów określa załącznik 

Nr 5
8.. 0.reśla się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony,środowiska /załącznik Nr 6/ 

w wysokości:
-przychody 15.000
-wydatki 15.000

9.. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydatków na realizacje programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych alkoholowych wysokości 95.000

10.. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 
i majątkowych między rozdziałami i paragrafami paragrafami ramach działu.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/mgr inż Czesław Makowski /



Budżet
Gminy Czernikowo 

na 2005 r

P.w. 2004 r Plan na 2005r

DO  C H O D Y  
Dz 010 -  rolnictwo i łowiectwo

- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 

Dz 600- transport i łączność
-jest to dotacja na modernizację drogi Stelinek -Homówek 

Dz 700 -  gospodarka mieszkaniowa 

Z tego;
- wpływy z czynszu 3.200 3.000
-wpływy ze sprzedaży 225.486 5.000

Dz 7 1 0 -działalność usługowa
-jest to dotacja nad miejscami pamięci narodowej

Dz 750 -  administracja publiczna 
Z tego;
-wpływy z różnych opłat 300 1.000
-dotacja UW na zadania zlecone 72.900 75.100

14.436.817
3.000

37.500

228.686

14.542.118
3.000

0

8.000

1.000

73.200 76.100

Dz 751 -  urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 12.788 1.251
- jest to dotacja na prowadzenie rejestrów 1.251 1.251
- dotacja na wybory uzupełniające i referenda 11.537

Dz 756 -  Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobow ości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2.181.300

w tym ;
1. od osób prawnych 717.0000 766.390
z tego;
- podatek rolny 6.000 6.000
- podatek od nieruchomości 600.000 630.000
- podatek leśny 110.000 129.390
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000 1.000

2. od osób fizycznych 681.000 784.500
w tym;
- podatek rolny 350.000 410.000
-podatek od nieruchomości 180.000 220.000
- podatek leśny 10.000 12.000
-podatek od środków transportowych 42.000 41.500
-podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000 75.000
- podatek od spadków i darowizn 15.000 15.000
- odsetki 9.000 10.000
3. podatek od działalności gospodarczej 5.000 5.000



4.wpływy z opłaty skarbowej 30.000 35.000

5.udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 
w tym;

podatek dochodowy od osób fizycznych 
- od osób prawnych

653.300

650.000
3.300

828.575
4.000

832.575

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.000 95.000

Dz 758 - różne rozliczenia 
w tym;

9.265.436 8.716.405

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.359.913 5.881.708
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.854.861 2.798.106
- część równoważąca subwencji 21.591
- pozostałe odsetki 15.000 15.000

Dz 801 -  oświata i wychowanie
w tym ;
- dotacja na budowę hali sportowej przy gimnazjum 490.000 560.000
- wpływy z czynszu w DN i przedszkolu 65.000 -

- Opłata za wyżywienie w przedszkolu 20.000 20.000
- stypendia dla uczniów 2.335 3.502
- dotacja na zadania w ramach PAOW 79.000 -

- dotacja w ramach PAOW /wyposażenie zerówek 30.139

Dz 852 -  pomoc społeczna
w tym;

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 6.100 5.300
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 278.669 204.000
- - dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 3.903 -
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 87.900 90.100
- dotacja na dożywianie w szkołach 30.000 -
- dotacja na świadczenia rodzinne 1.470.000 2.104.000

656.335 613.641

1.876.572 2.403.400

Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
-jest to dotacja na wyposażenie świetlic w ramach 

programu PAOW

46.124

W Y D A T K I 14.806.135 15.234.386

DzOlO - rolnictwo i łowiectwo 

w tym;
- dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego 364.0000
- wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych 7.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo 23.000
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,/

Dz 710 -  działalność usługowa 1.000
- wydatki dotyczą opieki nad miejscami pamięci narodowej 1.000
- opracowanie planu zagospodarowania

Dz 750 -  administracja publiczna 1.554.900
w tym;

-zadania zlecone z UW 72.900 75.100

394.000

475.800
8.000

20.000

475.800

100.000

100.000

1.567.344



-utrzymanie UG 1.418.000 1.448.244
/ płace i pochodne 1.016.000 1.064.000
z tego; na organizację robót publicznych 100.000 100.000/
-oparcowanie planu zagospodarowania 100.000 
/opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na 2005r 
przeniesiono do dz 710/
- diety dla radnych i przewodniczącego 42.000 44.000
- diety dla sołtysów 22.000 24.000

Dz 751 -  urzędy naczelnych organów państwowy ,kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa
w tym; 12.788
-wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców 1.251 1.251

- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum 
i wyborów uzupełniających 11.537

1.251

Dz 754 -  bezpieczeństwo publiczne
w tym; 70.000 75.000

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP

Dz 756 -  dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 15.000 17.000
-jest to prowizja dla sołtysów

Dz 757 -  obsługa długu publicznego 100 4.000
- są to odsetki od pożyczki

Dz 758-różne rozliczenia 120.000 148.000
-jest to rezerwa ogólna

Dz 801 -  oświata i wychowanie 7.015.835 6.994.271
w tym;
1/ szkoły podstawowe 4.445.350 4.007.335

2/ oddziały klas „0” w SP i przedszkolu 511.900 577.120
3/ gimnazja 1.451.045 1.879.875
4/ dowożenie uczniów 246.650 433.300
/ opłata za dowóz 170.000 310.000/
5/utrzymanie DN i przedszkola 139.000 -
/na 2005r zadanie przeniesione do z-du komunalnego/

6/ zakup wyposażenia do klas zerowych w ramach programu PAOW 71.760
7/ dofinansowanie szkół 15.000 24.881

Dz 851 -  ochrona zdrowia 95.000 95.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dz 852 -  pomoc społeczna 2.255.816 2.705.300
w tym;
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 6.100 5.300
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze 301.863 204.000
- wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 3.903 -
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 228.000 187.000
- wypłata dodatków mieszkaniowych 85.000 90.000
- zasiłki celowe 150.950 115.000
/w tym dożywianie w szkołach 50.000 50.000/
- świadczenia rodzinne 1.470.000 2.104.000

Dz 853 -  pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
- wydatki dotyczą utrzymania świetlicy w Czernikowie

20.000



- dofinansowanie zespołów ludowych
- organizowanie gminnych imprez kulturalnych
- świetlica w Czernikowie

10.000
15.000

9.000
15.000
20.000

Dz.926 -  kultura fizyczna i sport
- piłka nożna juniorów i trampkarzy
- piłka nożna seniorzy
- piłka nożna LZS Steklin
- sekcja bassebola
- liga międzyszkolna
- siatkarze
- rozgrywki w tenisa

10.000
23.500

5.000
3.000
1.000 

1.500
1.000

7.000
30.000
6.000

5.000
1.000 
2.000 
1.000

45.500 52.000

Dz. 000 -  zadania inwestycyjne i modernizacyjne 
w tym:
1/budowa gimnazjum i hali sportowej 2.052.596
2/wyposażenie gimnazjum 405.000
3/Przebudowa i remont drogi Stelinek-Homówek 

Stary Steklinek w ramach programu 3.1 ZPORR 
4/przygotowanie projektu modernizacji i rozbudowy sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej 135.000
5/modemizacja chodników 50.000
6/modemizacja kotłoOwni w DN i przedszkolu 265.000
7/modemizacja kotłowni w bibliotece 81.000
8/budowa stadionu sportowego w ramach programu 

ZPORR
9/Adaptacja świetlicy w Steklinku w ramach programu 

odnowy wsi
10/zakładanie nowych pkt oświetlenia ulicznego 
11/Remont i rozbudowa sieci wod.kan. w Czemihowie 

w ramach programu ZPORR etap 1

3.118.596

1. 122.000

446.000

40.000

100.000

620.000
30.000

282.000

2.640.000

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2005r. przyjęto wskaźników przekazanych przez Ministerstwo 
Finansów/ subwencje.podatek dochodowy od osób fizycznych,, wzrost cen towarów i usług oraz wskaźnik 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 3% w stosunku do roku 2004..

W 2004r zaciągnięto pożyczkę w wysokości 230.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modemizacj 
kotłowni w DN i bibliotece. Na rok 2005 spłata pożyczki wynosi 25.554 zł. Pozostałe raty spłat do 2009 
roku.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska planuje się w kwocie 15.000.Planuje się wydatki 
za opróżnianie pojemników ulicznych w kwocie 15.000.

Dochody zakładu budżetowego na 2005 planuje się w wysokości 971.500

w tym;
- dotacja przedmiotowa 447.800
- wpływy za wodę i ścieki 383.200
- wpływy z czynszu w DN i przedszkolu 70.000
- wpływy z dzierżawy 19.400
- wpływy za wywóz śmieci 35.000
- wpływy z usług koparki 16.100

Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie
W tym;
1 /-utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 505.200

971.500

- płace i pochodne pracowników
- opłata za energię
- zakup części hydraulicznych, do

225.600
143.300



Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie 971.500
w tym;
1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 505.200

- płace i pochodne pracowników 225.600
- opłata za energię 143.300
- zakup części hydraulicznych, do
oczyszczalnii, opału i innych materiałów 43.500
- opłata za zanieczyszczanie środowiska 45.000
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach 8.000

2/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego 

3/ utrzymanie dróg gminnych 

4/ utrzymanie DN i. przedszkola 

5/ utrzymanie wysypiska śmieci
w tym;
- płace i pochodne 91.600
- opłata za zanieczyszczenia 17.000
- opłata za energię 19.500
- niwelowanie wysypiska 15.000

123.900

110.000

80.000

152.400



Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2005 rok

Lp Nazwa zadania Wartość Planowane
nakłady

Źródła finansowania
Budżet
gminy

Dotacje z 
b.

wojewody

środki
pomocowe

pożyczki inne
ZMEN

1. Budowa hali 
sportowej

3.644.000 1.122.000 562.000 560.000

2. Przebudowa i 
rozbudowa drogi 
Steklinek 
Homówek Stary 
Steklinek w ranach 
programu 
3.1.ZPORR

449.615 449.615 449.615

3. Budowa stadionu 
sportowego w 
ramach programu 
ZPORR

100.000 100.000 100.000

4. Adaptacja świetlicy 
w Steklinku w 
ramach programu 
odnowy wsi

600.000 600.000 620.000

5. Modernizacja
chodników

40.000 40.000 40.000

6. Zakładanie pktów
oświetlenia
ulicznego

30.000 30.000 30.000

7 Przebudowa i 
rozbudowa sieci 
wod.kan.w 
Czernikowie etap I 
w ramach 

'programu 
3.1.ZPORR

4.684.600 936.900 936.900

razem 3.298.515 2.738.515 560.000



Załącznik Nr 1

Plan dochodów na 2005 rok

Dz Rozdz & T r e ś ć Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000

01095 Pozostała działalność 3.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP lub jst oraz innych umów o 
podobnym charakterze

3.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000
70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami 8.000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych SP lub jst oraz innych umów o 
podobnym charakterze

3.000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000
750 Administracja publiczna 76.100

75011 Urzędy wojewódzkie 75.100
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

75.100

75023 Urzędy gmin 1.000
0690 Wpływy z różnych opłat 1.000

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

1.251

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej .kontroli i ochrony prawa

1.251

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

1.251

756 Dochody od osób prawnych,osób fizycznych 
oraz innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem

2.518.465

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osob 
fizycznych

5.000

0350 Podatek od działalności gosp.osob fizycznych 
,opłacany w formie karty podatkowej

5.000

75615 Wpływy z podatku rolnego.podatku leśnego 766.390



podatku od czynności cywilnoprawnych 
,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 630.000
0320 Podatek rolny 6.000
0330 Podatek leśny 129.390
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000

75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku 
leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych

784.500

0310 Podatek od nieruchomości 220.000
0320 Podatek rolny 410.000
0330 Podatek leśny 12.000
0340 Podatek od środków transportowych 41.500
0360 Podatek od spadków i darowizn 15.000
0370 Podatek od posiadania psów 1.000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
10.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jst na podstawie ustaw

130.000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35.000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu
• 95.000

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwu

832.575

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 828.575
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.000

758 Różne rozliczenia 8.716.405
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
5.881.708

2920 \Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.881.708
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin
2.798.106

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.798.106
75814 Różne rozliczenia finansowe 15.000

0920 Pozostałe odsetki 15.000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 21.591

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.591
801 Oświata i wychowanie 613.641

80101 Szkoły podstawowe 3.502
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin
3.502

80104 Przedszkola 50.139
0830 Wpływy z usług 20.000
2032 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje własnych zadań bieżących gmin
30.139



80110 Gminazja 560.000
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji własnych gmin
560.000

852 Pomoc społeczna 2.403.400
85212 Świadczenia rodzinne 2.104.000

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

2.104.000

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej

5.300

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

5.300

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 204.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

65.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin

139.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 90.100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin
90.100

921 Kultura i sztuka i ochrona dziedzictwa 
narodowego

46.124

92109 Domy i ośrodki kultury .świetlice i kluby 46.124
2032 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje własnych zadań bieżących gmin
46.124

R a z e m 14.386.386



Plan wydatków na 2005 rok
Załącznik Nr 1

Dz Rozdz & T r e ś ć Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 757.800

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 447.800
2650 Dotacja przedmiotowa jednostek budżetowych 447.800
6052 Wydatki na inwestycje 282.000

01030 Izby rolnicze 8.000
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego
8.000

01095 Pozostała działalność 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 14.000

600 Transport i łączność 506.000
60016 Drogi publiczne gminne 506.000

6050 Wydatki na inwestycje 506.000
710 Działalność usługowa 100.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000

750 Administracja publiczna 1.567.344
75011 Urzędy wojewódzkie 75.100

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.000
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 6.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.600
4120 Składki na fundusz pracy 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 1.500

75022 Rady gmin 44.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
75023 Urzędy gmin 1.448.244

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 820.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 66.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150.000
4120 Składki na fundusz pracy 23.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105.244
4260 Zakup energii 20.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4300 Zakup pozostałych usług 160.000
4410 Podróże służbowe krajowe 25.000
4430 Różne opłaty i składki 10.000
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 35.000

751 Urzędy naczelnych organów  ̂władzy 1.251



państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej,kontroli i ochrony prawa
1.251

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 351
4300 Zakup usług pozostałych 900

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75.000
75412 Ochotnicze straże pożarne 75.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.000
4260 Zakup energii 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4430 Różne opłaty i składki 6.000

756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych

17.000

4100 W ynagrodzenia agencyj no-pro wizyj ne 17.000
757 Obsługa długu publicznego 4.000

75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego

4.000

8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 
wartościowych oraz pożyczek i kredytów

4.000

758 Różne rozliczenia 148.000
78518 Rezerwy ogólne i celowe 148.000

4180 Rezerwy 148.000
801 Oświata i wychowanie 8.216.271

80101 Szkoły podstawowe 4.207.335
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń
165.800

3240 Stypendia dla uczniów 17.400
3249 Stypendia dla uczniów 3.394
3250 Stypendia różne 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.654.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 199.070
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 486.750
4120 Składki na fundusz pracy 64.040
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137.173
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 108
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 18.000
4260 Zakup energii 33.500
4270 Zakup usług remontowych 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.700
4410 Podróże służbowe krajowe 13.200
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 163.300

80104 Przedszkola 648.880
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń
27.750



3250 Stypendia różne 3.400
4010 Wynagrodzenia osobowe 344.800
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.340
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64.420
4120 Składki na fundusz pracy 8.210
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.800

4213 Zakup materiałów i wyposażenia 71.760
4220 Zakup żywności 20.000
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktvcznych i książek 14.000

4260 Zakup energii 7.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
4410 Podróże służbowe krajowe 5.500
4440 Odpisy na zakładowy' f-sz świadczeń socjalnych 29.900

80110 Gimnazja 3.101.875
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń
78.700

3240 Stypendia dla uczniów 4.500
3250 Stypendia różne 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.329.805
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne .59.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239.600
4120 Składki na fundusz pracy 32.470
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000
4240 Zakup pomocy naukowych.dydaktycznych i książek 4.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 62.000
6050 Wydatki na inwestycje 1.122.000
6053 Wydatki na inwestycje 100.000

80113 Dowożenie uczniów 433.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników' 70.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.700
4120 Składki na fundusz pracy 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 310.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 2.100

80195 Pozostała działalność 24.881
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.881
4300 Zakup usług pozostałych 10.000

851 Ochrona zdrowia 95.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
4120 Składki na fundusz pracy 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46.800
4300 Zakup usług pozostałych 45.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500

852 Pomoc społeczna 2.705.300

;
85212 Świadczenia rodzinne 2.104.000

3110 Świadczenia społeczne 2.062.745
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.375
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.680
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.500
4120 Składki na fundusz pracy 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 700

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5.300

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.300
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne
204.000

3110 Świadczenia społeczne 204.000
85215 Dodatki mieszkaniowe 90.000

3110 Świadczenia społeczne 90.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 187.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 i
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.000 :
4120 Składki na fundusz pracy 4.000
4210 Zakup materiałów7 i wyposażenia 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
4410 Podróże służbowe krajowe 6.000
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 3.000

85295 Pozostała działalność 115.000
3110 Świadczenia społeczne 115.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90015 Oświetlenie uliczne 30.000

6050 Wydatki na inwestycje 30.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 961.420

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.000

92108 Filharmonie , orkiestry i kapele 9.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000

92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 729.820
4210 Zakup materiałów7 i wyposażenia 15.000



4213 Zakup materiałów i wyposażenia 109.820
4260 Zakup energii 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
6050 Wydatki na inwestycje 600.000

92116 Biblioteki 207.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.000
4120 Składki na fundusz pracy 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
4260 Zakup energii 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 2.600

926 Kultura fizyczna i sport 50.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport 50.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.000
4410 Podróże służbowe krajowe 7.000
4430 Różne opłaty i składki 5.000

R a z e m 15.234.386


