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ZARZI\DZENIE NR I r I 020/1.2 
PREZYDENTA MIASTA SWIEiTOCHt.OWICE 

z dnia /111 . 011 . 2012 roku 

w sprawie: 	 w sprawie ustalenia planu finansowego dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd 
Miejski w Swi~tochlowicach na rok 2012 . 

Na podstawie art. 11 us!. 3 w zwiqzku z art. 249 us!. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Oz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z p6zn zm.), art. 30 us!. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (OzU. z 2001, Nr 142, poz 1591 z pMn. zm.) oraz na podstawie 
Uchwaly Nr XIV /169/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach w sprawie uchwalenia 
budzetu Miasta Swi~tochlowice na 2012 rok: 

Prezydent Miasta: 

§ 1. 

Ustala plan finansowy dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Miejski w Swi~tochlowicach na 
2012 rok w szczeg61owosci dzial, rozdzial i paragraf .. 

§ 2. 

Plan finansowy urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Miejski w Swi~tochlowicach , kt6ry stanowi 
zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia 

§ 3. 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom wydzial6w Urz~du Miejskiego 

§ 4. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podJ~cia. 
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Zalqclnik Nr 1 

do Zorzqdzenia Pre:x.denta Miasta 

Swi~tochlowice Nr Au.; 2012 z dnia 

...A...1.. ,.....OA...... 2012 r. w sprowie 

ustalenia plonu finansowego dlo urz~du 

jednostki samorzqdu terytorialnego -

Urzqd Miejski w Swi~tochlowicach no 

rok 2012 

Plan finansowy 
dla jednostki samorzqdu terytorialnego 


Urzqd Miejski w Swi~tochtowicach na rok 2012 


I. Plan dochodow 

w zfotych 

Dziat Rozdziat § Nazwa dziatu, rozdziatu i paragrafu 	 Kwota 

600 

60015 

700 

70005 

70095 

TRANSPORTlt~CZNOSC 

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

6430 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjEi inwestycji 

zakup6w inwestycyjnych wfasnych powiatu 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

0690 Wpfywy z r6inych optat 

0470 Wpfywy z opfat za zarzqd, uiytkowanie i uiytkowanie wieczyste nieruchomosci 

Dochody z najmu i dzieriawy skfadnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek 

0750 samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 

oublicznvch oraz innvch um6w 0 oodobnvm charakterze 

0760 	Wpfywy z tytufu przeksztafcenia prawa uiytkowania wieczystego przysfugujqcego 

osobom fizycznym w prawo wtasnosci 

0770 Wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa uiytkowania 

wieczystego nieruchomOSci 

Dotacje celowe otrzymane Z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

2110 administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowiat 

2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zWiqzane z realizacjq zadan 

z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

Pozostata dziatalnosc 

0970 Wpfywy z r6inych dochod6w 

1000 000 

1000000 

1000000 

11619978 

11614978 

10 000 

800 000 

660 000 

40000 

9900 000 

26478 

178500 

5000 

5 000 
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750 

710 

71012 

71013 

71014 

71035 

75011 

75023 

75045 

75075 

DZIAtALNOSC UStUGOWA 

Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

0690 wplywy z r6inych optat 

0830 wptywy z ustug 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

2110 administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

Prace geodezyjne i kartograficzne 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

2110 administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

Dowiat 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

2110 administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

Dowiat 

Cmentarze 

0830 wptywy z ustug 

2020 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiijce realizowane przez 

gmin~ na podstawie porolUmien z organami administracji rZijdowej 

ADMINISTRACJA PUBlICZNA 

Urz~dy wOjew6dzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiijcych 

2010 z zakresu administracji rZijdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiijzkom 

gmin) ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiijce z zakresu 

2110 administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

Dowiat 

2360 Dochody jednostek samorzijdu terytorialnego zwiijzane z realizacjij zadan 

zzakresu administracji rZijdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

Urz~dy miast na prawach powiatu 

0690 Wplywy z r6inych optat 

Dochody z najmu i dzieriawy sktadnik6w majijtkowych Skarbu Panstwa, jednostek 

0750 samorzijdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 

publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 

Kwalifikacja wojskowa 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiijce z zakresu 

2110 administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowiat 

Promocja jednostek samorz'ldu terytorialnego 

273894 

171547 

150 000 

5 000 

16547 

46244 

46244 

6103 

6103 

50000 

45 000 

5 000 

649516 

313 216 

164534 

148487 

195 

72 500 

32 000 

40 500 

19000 

19 000 

244800 
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751 

75101 

754 

75411 

75414 

756 

75601 

75615 

75616 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w 

2007 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art .. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub platnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

URZ~OY NACZELNYCH ORGAN6w WtAOZY 

PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 

SJ\OOWNICTWA 

Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biei<jcych 

2010 z zakresu administracji rZ<jdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<jzkom 

gmin) ustawami 

8EZPIECZENSTWO PU8L1CZNE OCHRNONA 

PRZECIWpoiAROWA 

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Poiarnej 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania biei<jce z zakresu 

2110 administracji rZ<jdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowiat 

Obrona Cywilna 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania biei<jce z zakresu 

2110 administracji rZ<jdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowiat 

OOCHOOY 00 OS68 PRAWNYCH, 00 OS68 FIZYCZNYCH I 

00 INNYCH JEONOSTEK NtEPOSIAOAJJ\CYCH 

OS080WOSCI PRAWNEJ ORAZ WYOATKI ZWIJ\ZANE Z ICH 

P080REM 

Wptywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 

0350 Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty 

podatkowej 

Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci 

cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od os6b prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

0310 Podatek od nieruchomosci 

0340 Podatek od srodk6w transportowych 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytulu podatk6w i optat 

Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w 

i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w 

i optat lokalnych od os6b fizycznych 

0310 Podatek od nieruchomosci 

0320 Podatek rolny 

244800 

8700 

8700 

8700 

3293000 

3291000 

3291000 

2000 

2 000 

69016690 

60000 

60 000 

18830442 

18 025 442 

730 000 

30000 

45 000 

5189500 

3390 000 

4500 
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758 

0340 Podatek od srodkow transportowych 	 400 000 

75618 

75621 

75622 

75801 

75803 

75807 

0360 Podatek od spadkow i darowizn 

0430 Wplywy z oplaty targowej 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 

Wptywy Z innych optat stanowi<Jcych dochody jednostek samorz<Jdu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

0410 wptywy z oplaty skarbowej 

0420 Wplywy z oplaty komunikacyjnej 

0480 Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych 

0490 	Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu 

terytorialnego na podstawie odr~bnych ustaw 

Udziaty gmin w podatkach stanowi<Jcych doch6d budietu panstwa 

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 

0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 

Udziaty powiat6w w podatkach stanowi<Jcych doch6d budietu 

panstwa 

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 

0020 Podatek dochodowy od osob prawnych 

RoiNE ROZLlCZENIA 

Cz~sc oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorz<Jdu 

terytorialnego 

2920 Subwencje og61ne z budietu panstwa 

1 dla gminy 


2 dla powiatu 


Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla powiat6w 

2920 Subwencje og61ne z budietu panstwa 

Cz~sc wyr6wnawcza sUbwencji og61nej dla gmin 

160 000 

20 000 

1200 000 

15 000 

2290000 

215 000 

900 000 

710 000 

465 000 

33396986 

32896986 

500 000 

9249762 

9 049 762 

200 000 

43450634 

33799901 

33799901 

22856945 

10942956 

1107371 

1107371 

5872 525 
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75814 

75831 

75832 

801 

80195 

851 

85156 

85195 

852 

85202 

85203 

2920 Subwencje og61ne z budietu paris twa 

Roine rozliczenia finansowe 

0920 Pozostate odsetki 

Cz~sc rownowaii}ca subwencji ogolnej dla gmin 

2920 Subwencje ogolne z budietu paristwa 

Cz~sc rownowaii}ca subwencji ogolnej dla powiatow 

2920 Subwencje og61ne z budietu paristwa 

OSWIATA I WYCHOWANIE 

Pozostata dziatalnosc 

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow 

2007 europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art ..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodk6w 

2009 europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art .. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow 

6207 europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art ..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkow 

6209 europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art .. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

OCHRONA ZDROWIA 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob 

nieobj~tych obowii}zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

2110 administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

Pozostata dziatalnosc 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjt: zadan bieiijcych 

2010 z zakresu administracji rZijdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiijzkom 

gmin) ustawami 

POMOC SPOtECZNA 

Domy pomocy spotecznej 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjt: bieiqcych zadan 
2130 

wtasnych powiatu 

Osrodki wsparcia 

5872 525 

50000 

50000 

1468685 

1468685 

1152152 

1152 152 

493685 

493685 

408154 

26757 

57274 

1500 

1216904 

1212723 

1212723 

4181 

4181 

17713 645 

920932 

920932 

721240 
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Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 

gminl ustawami 

2360 Dochody jednostek samorz'ldu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan 

z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

720240 

1000 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie 414700 

Dotacje celowe otrzymane 

2110 administracji rzqdowej oraz 

oowiat 

z budietu panstwa na zadania 

inne zadania zlecone ustawami 

biei'lce z zakresu 

realizowane przez 414700 

85212 
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sktadki 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 

na 
11873813 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biei'lcych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 

gminl ustawami 

2360 Dochody jednostek samorz'ldu terytorialnego zwi'lzane z realizacjq zadan 

z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

11819813 

54000 

85213 
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraj<lce 

niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niekt6re swiadczenia 

rodzinne 
Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom 

gminl ustawami 

2030 Dotacje celowe przekazane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan 

biei'lcych gmin (zwiqzk6w gmin) 

90936 

15336 

75600 

85214 
Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 
685125 

2030 Dotacje celowe przekazane z 

biei'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 

budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan 
673459 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w 

2009 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art .. 5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub platnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

11666 

85216 Zasitki state 873840 

2030 Dotacje celowe przekazane z 

biei'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 

budietu panstwa na realizacj~ wiasnych zadan 
873840 

85219 Osrodki pomocy spotecznej 766359 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biei'lcych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 

gmin) ustawami 

1000 

2030 Dotacje celowe przekazane z 

bieiqcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 

budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan 
765359 

85228 Ustugi opiekurlcze i specjalistyczne ustugi opiekurlcze 140735 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biei'lcych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom 

gminl ustawami 

2360 Dochody jednostek samorz'ldu terytorialnego zwi'lzane z realizacj'l zadan z zakresu 

administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

140485 

250 

85295 Pozostata dziatalnosc 1225965 
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853 

85321 

85324 

85333 

85395 

854 

85412 

85495 

900 

90002 

Dotacje celowe w ramach programciw finansowanych z udziatem srodkciw 

2007 europejskich oraz srodkciw, 0 ktcirych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

Dotacje celowe w ramach programciw finansowanych z udziatem srodk6w 

2009 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

2030 Dotacje celowe przekazane z budietu panstwa na realizacj~ wtasnych zadan 

biei'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 

POZOSTAtE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOtECZNEJ 

Zespoty do spraw orzekania 0 niepetnosprawnosci 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania biei'lce z zakresu 

2110 administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowiat 

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych 

0970 Wptywy z r6inych dochod6w 

Powiatowe Urz~dy Pracy 

Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 

2690 koszt6w wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoteczne pracownik6w 

oowiatowego urzedu oracv 

Pozostata dziatalnosc 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkciw 

2007 europejskich oraz srodkciw, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawv. lub otatnosci w ramach budietu srodkciw eurooeiskich 

Dotacje celowe w ramach programciw finansowanych z udzialem srodkciw 

2009 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci 

i mtodzieiy szkolnej, a takie szkolenia 

2440 Dotacje otrzymane z panstwowych funduszy celowych na realizacj~ zadan bieiqcych 

jednostek sektora finans6w publicznych 

Pozostata dziatalnosc 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkciw 

2007 europejskich oraz srodk6w, 0 ktcirych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawv. lub otatnosci w ramach budietu srodk6w eurooeiskich 
Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodk6w 

2009 europejskich oraz srodkciw, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawv. lub otatnosci w ramach budietu srodkciw eurooeiskich 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 

Gospodarka odpadami 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodk6w 

6207 europejskich oraz srodk6w, 0 ktcirych mowa w art .. 5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 
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550356 

29144 

646465 

854898 

55500 

55500 

30000 

30000 

155500 

155500 

613 898 

544308 

69590 

375600 

170000 

170000 

205600 

177 400 

28200 

6005589 

4699589 

4699589 



Wptywy i wydatki zwiiizane z gromadzeniem srodkow z optat
90019 

i kar za korzystanie ze srodowiska 

0690 Wp/ywy z roinych op/at 

Wptywy i wydatki zwiiizane z gromadzeniem srodkow z optat
90020 

produktowych 

0400 Wptywy z op/aty produktowej 

926 KULTURA FIZYCZNA 

92601 Obiekty sportowe 

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzia/em srodkow 

6207 europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art .. S ust.1 pkt 3 oraz ust .3 pkt S i 6 

ustawv. lub o/atnosci w ramach budietu srodkow eurooeiskich 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

6260 kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow 

oublicznuvch 

OGOtEM DOCHODY BUDZETOWE 

p 

1300000 

1300000 

6000 

6000 

557500 

557500 

307500 

250000 

156530233 
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II. Plan wydatk6w 

w zlotych 

Dziaf Rozdziaf § Nazwa dziafu, rozdziafu i paragrafu Kwota 

1 Wydztat Gospodarkl MleJskleJ I Ekololll 

710 Dziafalnosc usfugowa 64000 

w tym : 

71035 Cmentarze 

4300 Zakup uslug pozostalych 64 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 11583384 

w tym: 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 

4260 Zakup energii 8 000 

4300 Zakup uslug pozostalych 32 000 

90002 Gospodarka odpadami 5657384 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 4699589 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 957795 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1330000 

4210 Zakup material6w i wyposaienia 8000 

4300 Zakup uslug pozostalych 1314 000 

4410 Podr6ie sluibowe krajowe 8000 
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90020 

90013 Schroniska dla zwierzC\t 390000 

4300 Zakup ustug pozostatych 390000 

90015 Oswietlenie ulic, piacaw i drag 1650000 

4260 Zakup energii 1100000 

4300 Zakup ustug pozostalych 470000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 80000 

90019 
Wptywy i wydatki zwiC\zane z gromadzeniem srodkaw z optat i kar za 

1400000 
korzystanie ze srodowiska 

3030 Roine wydatki na rzecz osob fizycznych 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 

4300 Zakup ustug pozostatych 

4700 Szkolenia pracownikow nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

Wptywy i wydatki zwiC\zane z gromadzeniem srodkaw 

z optat produktowych 

140000 

5000 

1000 

30000 

24000 

1040000 

10000 

150000 

6000 

4300 Zakup ustug pozostatych 6000 

90095 Pozostata dziatalnosc 1110000 

2900 
wptaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz 

zwiqzkow gmin lub zwiqzkow powiatow na dofinansowanie zadan biezqcych 
90000 

4210 Zakup materiatow i wyposaienia 18000 

4300 Za kup ustug pozostatych 234000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 768000 
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2 Wydzlat DrcSll Most6w 

600 Transport i fClcznosc 8135186 

wtym : 

60013 Drogi publiczne wojewodzkie 635000 

4270 Zakup usiug remontowych 550000 

4300 Zakup uslug pozostalych 85000 

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5383786 

4270 Zakup uslug remontowych 1150000 

4300 Zakup uslug pozostalych 410000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 3823786 

60016 Drogi publiczne gminne 1918600 

4270 Zakup uslug remontowych 1000000 

4300 Zakup uslug pozostalych 133000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 785600 

60095 Pozostata dziatalnosc 197800 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 

4300 Zakup uslug pozostalych 77 800 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 100000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2188000 

wtym: 

218800090003 Oczyszczanie miast i wsi 
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4300 Zakup uslug pozostalych 2188000 

3 Wydzla' InwestycJI JRemont6w 

700 Gospodarka mieszkaniowa 400000 

w tym: 

70095 Pozostafa dziafalnosc 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 400000 

750 Administracja publiczna 133000 

w tym: 

75023 Urz~dy miast na prawach powiatu 

4270 Zakup uslug remontowych 133000 

801 

80101 

Oswiata i wychowanie 

wtym: 

Szkofy podstawowe 

337465 

200000 

4270 Zakup uslug remontowych 100000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 100000 

80102 Szkofy podstawowe specjalne 25000 

4270 Zakup uslug remontowych 25000 

80104 Przedszkola 72465 

4270 Zakup uslug remontowych 
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15000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 22465 

80111 Gimnazja specjalne 25000 

4270 Zakup uslug remontowych 25000 

80120 Licea og6lnoksztafc'lce 15 000 

4270 Zakup uslug remontowych 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1367805 

w tym : 

92105 Pozostafe zadania w zakresie kultury 65805 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 65805 

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 50000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 50000 

92118 Muzea 1230 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 1230000 

92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 22 000 

4270 Zakup uslug remontowych 22 000 

926 Kultura fizyczna 2358 000 

wtym: 

92601 Obiekty sportowe 2358 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 2008000 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 307500 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 42500 
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4 Wydzlaf Obsfugt Meszkaltc6w 

600 Transport i f<lcznosc 5851000 

wtym : 

60004 Lokalny transport zbiorowy 5851000 

Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzijdu terytoriainego oraz 
2900 5851000 

zwiqzkow gmin iub zwiijzkow powiatow na dofinansowanie zadan bieiijcych 

720 Informatyka 5300 

wtym : 

72095 Pozostafa dziafalnosc 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 5300 

750 Administracja publiczna 416660 

wtym: 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 760 

75023 Urz~dy miast na prawach powiatu 396900 

4170 

4210 

4300 

4590 

75045 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materialow i wyposaienia 

Zakup uslug pozostalych 

Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych 

Kwalifikacja wojskowa 

1900 

80000 

300000 

15000 

19000 
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960 4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 

4120 Skladki na Fundusz Praey 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materia/ow i wyposaienia 

4300 Zakup uslug pozostalyeh 

4410 Podroie sluibowe krajowe 

4700 Szkolenia pracownikow niebE:dqeyeh ez/onkami korpusu s/uiby eywilnej 

751 
Urz~dy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sCldownictwa 

160 

10980 

1000 

5100 

100 

700 

8700 

wtym: 

UrzE:dy naczelnych organow wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony 
75101 8700 

prawa 

4110 Skladki na ubezpieezenia spo/eezne 7278 

4120 Sk/adki na Fundusz Praey 1244 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 178 

5 Wydzlal Gospodarkl Nteruchomo.claml 


700 Gospodarka mieszkaniowa 4276209 

wtym: 

70001 Zakfady gospodarki mieszkaniowej 2900 000 

2650 Dotaeja przedmiotowaz budietu dla samorzqdowego zak/adu budietowego 

Wydatki na zakup i objE:cie akeji, wniesienie wk/adow do spo/ek prawa handlowego 

6010 oraz na uzupe/nienie funduszy statutowyeh bankow panstwowyeh i innyeh instytueji 

finansowyeh 

400 000 

2500000 
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 	 892909 

70095 


4300 	 Zakup uslug pozostalych 

4380 	 Zakup uslug obejmujijcych tlumaczenia 

4430 	 Raine oplaty i skladki 

4510 	 Oplaty na rzecz budietu panstwa 

4520 	 Oplaty na rzecz budietaw jednostek samorzijdu terytorialnego 

4590 	 Kary i od szkodowania wyplacane na rzecz osab fizycznych 

Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osab prawnych i innych jednostek 
4600 

organizacyjnych 

4610 Koszty post~powania sijdowego i prokuratorskiego 

6060 	 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych 

Pozostafa dziafalnosc 

281978 

1200 

101000 

38250 

27481 

32000 

210000 

1000 

200000 

483300 

4300 	 Zakup uslug pozostalych 483300 

710 Dziatalnosc ustugowa 	 33500 

wtym : 

71095 Pozostafa dziafalnosc 

4300 	 Zakup uslug pozostalych 

6 Wydzial Archltektury I Gospodarkl PnestrzenneJ 

710 Dziatalnosc ustugowa 	 67000 

wtym : 

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 

4300 Zakup uslug pozostatych 50 000 

4390 Zakup uslug obejmujqcy wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 10 000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34500 

w tym: 

92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 

2720 

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansow oublicznvch 

30000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 

4300 Zakup us!ug pozostatych 2500 

7 Wydzlaf Nadzoru Wla'Clclelsk elO IZdrowfa 

851 Ochrona zdrowia 2203900 

wtym: 

85111 Szpitale ogolne 2000000 

4160 
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejE;tych zobowiqzari po likwidowanych i 

2 000 000 
przekszta!canych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych 

85158 Izby wytrzeiwien 151200 

4300 Zakup uslug pozostalych 151200 

85195 Pozostata dziatalnosc 52700 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 5200 

4280 Zakup us!ug zdrowotnych 30500 

Strona 17 z 29 

34500 



14500 4300 Zakup ustug pozostatych 

8 Kance'arla Rady MlaJ kiej 

750 Administracja publiczna 487000 

wtym : 

75022 Rady Miast na prawach powiatu 

3030 Roine wydatki na rzecz osob fizycznych 447000 

4210 Zakup materiatow i wyposaienia 15000 

4300 Zakup ustug pozostalych 22000 

4360 
Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej 

3000 
publicznej sieci telefonicznej 

9 Wydzlat GeodezJl1 KartoBrafil 

710 Dziatalnosc ustugowa 245894 

wtym: 

71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 34547 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 5547 

4300 Zakup uslug pozostatych 24000 

4700 Szkolenia pracownikow nieb~dqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 5000 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 165244 

4300 Zakup uslug pozostalych 165244 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 46103 
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4300 Zakup ustug pozostatych 45103 

4430 R6ine optaty i sktadki 1000 

10 Wydzlat Kultury fSpOl1u 

750 Administracja publiczna 4800 

wtym: 

75095 Pozostata dziatalnosc 

4300 Zakup ustug pozostatych 4800 

852 Pomoc Spoteczna 970932 

wtym : 

85202 Domy Pomocy Spotecznej 

Dotacja celowa z budietu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do 
2830 970932 

realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora finans6w publicznych 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3306000 

wtym : 

92105 Pozostate zadania w zakresie kultury 

2820 
Dotacja celowa z budietu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom 
30 000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 6000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 

4210 Zakup materiat6w i wyposaienia 

4300 Zakup ustug pozostatych 108000 
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92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 1627 000 

2480 Dotacja podmiotowa z budietu dla samorzqdowej instytucji kultury 1627000 

92116 Biblioteki 1215 000 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 1185000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 30000 

92118 Muzea 310 000 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 310000 

926 Kultura fizyczna 205 000 

wtym : 

92605 Pozostafe zadania w zakresie kultury fizycznej 205 000 

2360 

Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzqcym dzialalnosc pozytku publicznego 

150000 

2820 
Dotacja celowa z budietu na finansowan ie lub dofinansowanie zadan zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom 
10000 

3040 Nagrody 0 charakterze szczeg61nym niezal iczone do wynagrodzen 10000 

4210 Zakup material6w i wyposaienia 5000 

4300 Zakup uslug pozostalych 30000 

Urztld Stanu Cywllnelo 

750 Administracja publiczna 19 000 

wtym : 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 
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5000 

4300 	 Zakup uslug pozostatych 1000 

75023 Urz~dy miast na prawach powiatu 	 18000 

4210 	 Za kup material6w i wyposaienia 13 000 

4300 	 Zakup uslug pozostatych 

12 Wydzlat Zan,dzanla I(ryzysows,o I Ochrony L dnot 

754 	 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 130200 

wtym : 

75404 Komendy wojew6dzkie Policji 

3000 	 Wplaty jednostek na fundusz ce lowy 35000 

Wplaty jednostek na fu ndusz ce lowy na f inansowa nie lub dofinan sowanie zada n 
6170 	 15000 

inwestycyjnych 

75414 Obrona cywilna 	 6300 

4300 	 Zakup uslug pozostatych 6300 

75421 ZarzCJdzanie kryzysowe 	 73900 

4210 Zakup materiat6w i wyposaienia 	 21900 

4300 Zakup uslug pozostatych 	 52000 

13 Wydzlaf Edukacjl 

801 Oswiata i wychowanie 	 4309635 

wtym: 

80103 Oddziafy przedszkolne w szkofach podstawowych 
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2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieiijce realizowane na podstawie 

2500 
porozumien (umow) mi~dzy jednostkami samorzijdu terytorialnego 

80104 Przedszkola 222000 

2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieiijce realizowane na podstawie 

187000 
porozumien (umow) mi~dzy jednostkami samorzijdu terytorialnego 

Dotacje podmiotowe z budietu dla publicznej jednostki systemu o5wiaty prowadzonej 

2590 przez osob~ prawnij innij nii jednostka samorzijdu terytorialnego oraz przez osob~ 35000 

fizvczna 

80110 Gimnazja 1800000 

Dotacje podmiotowe z budietu dla publicznej jednostki systemu o5wiaty prowadzonej 

2590 przez osob~ prawnij innij nii jednostka samorzijdu terytorialnego oraz przez osob~ 1800000 

fizvczna 

80113 Dowoienie uczni6w do szk6f 105000 

4300 Zakup uslug pozostalych 105000 

80120 Licea og61noksztafcClce 1420000 

Dotacje podmiotowe z budietu dla publicznej jednostki systemu o5wiaty prowadzonej 

2590 przez osob~ prawnij innij nii jednostka samorzijdu terytorialnego oraz przez osob~ 1420000 

fizvczna 

80130 Szkofy zawodowe 345000 

Dotacje podmiotowe z budietu dla publicznej jednostki systemu o5wiaty prowadzonej 

2590 przez osob~ prawnij innij nii jednostka samorzijdu terytorialnego oraz przez osob~ 345000 

fizvczna 

80195 Pozostafa dziafalnosc 415135 

2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieiijce realizowane na podstawie 

8000 
porozumien (umow) mi~dzy jednostkami samorzijdu terytorialnego 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 70000 

4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiijiek 29707 

4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiijiek 793 

4300 Zakup uslug pozostalych 4500 

4307 Zakup uslug pozostalych 182412 

4309 Zakup uslug pozostalych 60949 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych 57274 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych 1500 

Strona 22 z 29 



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 352000 

wtym: 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
85406 10000 

specjalistyczne 

85412 

2320 

4010 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieiqce realizowane na podstawie 

porozumien (umow) miE:dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mfodzieiy 

szkolnej, a takie szkolenia mfodzieiy 

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

10000 

205000 

11 000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4500 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 750 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19000 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 20000 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqiek 5000 

4260 Zakup energii 8550 

4270 Zakup uslug remontowych 1200 

4300 Zakup uslug pozostalych 135000 

85415 Pomoc materialna dla uczniow 137000 

3240 Stypendia dla uczniow 130000 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 3500 

4300 Zakup uslug pozostalych 3500 

14 Wydzlaf Flnansowy 

010 Rolnictwo i towiectwo 500 

wtym: 
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01030 Izby rolnicze 200 

Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywaw z podatku 
2850 200 

rolnego 

01095 Pozostata dziatalnosc 300 

4430 Raine oplaty i skladki 300 

750 Administracja publiczna 156920 

w tym: 

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

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materialaw i wyposaienia 

4300 Zakup uslug pozostalych 

4430 Raine oplaty i skladki 

757 Obsfuga dfugu publicznego 

9000 

1500 

61500 

1000 

81720 

2200 

6621036 

wtym: 

Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek 
75702 2223 470 

samorzC}du terytorialnego 

8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papieraw wartosciowych oraz od 

krajowych poiyczek i kredytaw 
2173470 

8090 Koszty emisji samorzqdowych papieraw wartosciowych oraz inne oplaty i prowizje 50000 

75704 
Rozliczenia z tytutu por~czen i gwarancji udzielonych przez Skarb 

4397566 
Panstwa lub jednostk~ samorzC}du terytorialnego 

43975668020 Wyplaty z tytulu gwarancji i por~czer\ 
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852 Pomoc spoteczna 140000 

wtym: 


Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skfadki na 

85212 130000 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego 

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
2910 130000 

nadmiernej wysokosci 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skfadki na ubezpieczenia spofeczne 10 000 

Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 ktorych mowa wart. 184 ustawy, 

Dobranvch nienaleinie lub w nadmiernei wvsokosci 

15 Wydzlat PromocJI Mlasta 

750 Administracja publiczna 

wtym : 

75075 Promocja jednostek samorzildu terytorialnego 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materiatow i wyposaienia 

4300 Zakup ustug pozostatych 

4380 Zakup ustug obejmujqcych ttumaczenia 

4390 Zakup ustug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

4307 Zakup ustug pozostatych 

4309 Zakup uslug pozostatych 

6 Siuro Rzecznlka Prasoweao 

10000 

15000 

184200 

5000 

25000 

244800 

43200 

750 70000Administracja publiczna 
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70000 

wtym: 

75095 Pozostata dziatalnosc 

4210 Zakup materia!6w i wyposaienia 3500 

4300 Zakup us!ug pozostatych 66500 

17 Referat Gospodarczy IObsfull Urz,du 

750 Administracja publiczna 1331000 

wtym : 

75023 Urz~dy miasta na prawach powiatu 1331000 

4170 

4210 

4260 

4270 

4300 

4350 

4360 

4370 

4410 

4430 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materia!6w i wyposaienia 

Zakup energii 

Zakup us!ug remontowych 

Zakup us!ug pozostatych 

Zakup us!ug dost~pu do sieci internet 

Op!aty z tytu!u zakupu us!ug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

Op!aty z tytu!u zakupu us!ug te!ekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 

Podr6ie s!uibowe krajowe 

R6ine op!aty i sk!adki 

10000 

260000 

280000 

10000 

540000 

11 000 

20000 

50000 

10000 

140000 

18 Wydzlaf OrganlzacJl1 Kadr 
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750 Administracja publiczna 10815540 

wtym: 

125024075011 Urz~dy wojew6dzkie 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1014740 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 139500 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 23000 

75023 Urz~dy miasta na prawach powiatu 9418800 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 5000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 7351000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 521000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1082000 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 176000 

4140 Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 7000 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 2900 

4380 Zakup uslug obejmuj'lcych tlumaczenia 300 

4410 Podr6ie sluibowe krajowe 14400 

4420 Podr6ie sluibowe zagraniczne 11500 

4700 Szkolenia pracownik6w nieb~d'lcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 24000 

4440 Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 223700 

75095 Pozostata dziatalnosc 146500 

4430 R6ine oplaty i skladki 139000 

4610 Koszty post~powania s'ldowego i prokuratorskiego 7500 
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754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 565800 

wtym : 

75414 Obrona cywilna 117800 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 97600 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 13 200 

75421 Zarz<tdzanie kryzysowe 448 000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 362300 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 53700 

4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 9000 

9 Referat Informatykl 

750 Administracja publiczna 330 852 

wtym: 

75023 Urz~dy miasta na prawach powiatu 330 852 

4210 Zakup materia/6w i wyposaienia 15000 

4300 Zakup us/ug pozostalych 90000 

4350 Zakup us/ug dost~pu do sieci internet 18000 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 178860 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych 28992 
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20 Rezerwy 0I61ne I calow. 

758 Raine rozliczenia 1471619 

wtym : 

75818 Rezerwy ogolne i eelowe 1471619 


4810 Rezerwy 1471 619 


Ogatem wydatki budietowe 7152453711 


\ 
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