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ZARZADZENIE NR :1 
PREZYDENTA MIASTA SWI~TOCHtOWICE 

z dnia 0'3 . 01{ . 2013 roku 

w sprawie: 	 ustalenia planu finansowego dla urzf?du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Miejski 
w Swif?tochlowicach na rok 2013. 

Na podstawie art . 11 us!. 3 w zwiqzku z art. 249 us!. 2, 3 i 4 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 (Oz.U . z 2001, Nr 142, poz 1591 z p6zn. zm.) oraz na podstawie 
Uchwaly Nr XXV11/318/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach w sprawie uchwalenia 
budzetu Miasta Swi~tochlowice na 2013 rok 

Prezydent Miasta: 

§ 1. 

Ustala plan finansowy dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Miejski w Swi~tochlowicach na 
2013 rok w szczeg6lowosci: 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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Zalqcznik Nr 1 

do Zorzqdzen io Prelydenro Miosto 

5wi~tochlowice Nr .9.. ./ 2013 I dnia 

.. ,Q,q .. , . O, ,~ ...... 2013 r. w spraw,e 

usla /e nia planu f inonsowego diD url~du 

jednosckl somorzqdu le ryrorialnego -

UrZQd Mjejski VI 5~·/ I f{ t och'owtcQch no 

(ok 2013 

Plan finansowy 
dla jednostki samorzetdu terytorialnego 


Urzetd Miejski w Swi~tochtowicach na rok 2013 


I. Plan dochodow 

w zlotych 

Dziaf Rozdziat § Nazwa dziatu, rozdziatu i paragrafu 	 Kwota 

600 

60013 

60015 

60016 

700 

70005 

70095 

TRANSPORTlt~CZNOSC 

Drogi publiczne wojewodzkie 

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow 

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

ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 

Drogi pUbliczne w miastach na prawach powiatu 

6430 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ Inwestycji i zakupow 

inwestycyjnych wlasnych powiatu 

Drogi publiczne gminne 

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow 

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

ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

0690 Wptywy z rOinych oplat 

0470 Wptywy z oplat za zarz'ld, uzytkowanie i uiytkowanie wieczyste nieruchomosci 

Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majqtkowych Skarbu Paristwa, jednostek 

0750 samorz'ldu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 

oublicznvch oraz innvch umow 0 oodobnvm charakterze 

0760 	Wptywy z tytulu przeksztalcenia prawa uiytkowania wieczystego przysluguj'lcego 

osobom fizycznym w prawo wtasnosci 

0770 	Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania 

wieczystego nieruchomo5ci 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na zadania biez'lce z zakresu 

.21l0 administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadari 

z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych ustawami 

Pozostata dziafalnosc 

5116716 

1929740 

1929740 

1272 660 

1272660 

1914376 

1914376 

33537679 

32492679 

20 000 

1000 000 

16450 000 

150 000 

14500 000 

36679 

336 000 

1045000 
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0970 Wptywy z roznych dochodow 5000 

6330 Dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacjE; inwestycji i zakupow inwestycyjnych 

wfasnych gmln (zwlijzkow gmln) 
1040 000 

710 DZIAtAlNOSC USlUGOWA 239628 

71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 161604 

0690 Wptywy z roznych oplat 150 000 

0830 Wptywy z uslug 5 000 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezijce z zakresu 

2110 administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6604 
powiat 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 16498 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'lce z zakresu 

2110 administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 16498 

powiat 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6526 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'lce z zakresu 

2110 administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6526 

powiat 

71035 Cmentarze 55000 

0830 Wptywy z usfug 50 000 

2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'Ice realizowane przez 
5 000 

gminE; na podstawie porozumien z organami admi nistracji rZ'ldowej 

750 ADMINISTRACJA PUBlICZNA 658646 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 315346 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjE; zadari biez'Icych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom 191642 

gminl ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezijce z zakresu 

2110 administracji rZ'l dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 123454 

powiat 

2360 Dochody jednostek samorz'ldu terytoria lnego zwi'lzane z realizacj'l zadan 
250 

z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadari zleconych ustawami 

75023 Urz~dy miast na prawach powiatu 71 000 

0690 Wptywy z roznych oplat 32000 

Dochody z najmu i dzierzawy skfa dnikow maj'ltkowych Skarbu Panstwa, jednostek 

0750 samorzijdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 39 000 
publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 

75045 Kwalifikacja wojskowa 19000 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'Ice z zakresu 

2110 administracji rZ'ldowej ora z inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 19 000 

powiat 

75075 Promocja jednostek samorz'ldu terytorialnego 253300 
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751 

75101 

754 

75411 

75414 

756 

75601 

75615 

75616 

Dotacje celowe w ramach program ow finansowanych z udzialem srodkow 

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

ustawy, lub platnosc i w ramach budzetu srodkow europejskich 

URZIiOY NACZElNYCH ORGANOW WtAOZY PANSTWOWEJ, 

KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SJ\OOWNICTWA 

UrzE:dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realiza cjE; zadan biezqcych 

2010 z zakresu administ racji rZijdoweJ oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 

gmin) ustawami 

BEZPIECZENSTWO PUBlICZNE OCHRNONA 

PRZECIWpoiAROWA 

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Poiarnej 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu 

2110 administracji rZijdowej oraz inne zadania zleco ne ustawami realizowane przez 

oowiat 

Obrona Cywilna 

Dotacje ce lowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezijce z zakresu 

2110 administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowia t 

OOCHOOY 00 OSOB PRAWNYCH, 00 OSOB FIZYCZNYCH I 

00 INNYCH JEONOSTEK NI,EPOSIAOAJJ\CYCH 

OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYOATKI ZWIJ\ZANE Z ICH 

POBOREM 

Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 

0350 Podatek ad dziala lnosci gospoda rczeJ os6b fizyc znych, oplacany w formie kar ty 

podatkowej 

Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci 

cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

0310 Podatek od nieruchom osc i 

0340 Podatek ad srodkciw tran sportowych 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

0910 Odsetki od nieterminowych wpla t z tytulu podatkow i oplat 

Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w 

i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w 

i oplat lokalnych od os6b fizycznych 

0310 Podatek od nieruchomosci 

0320 Podatek roln y 

0340 Podatek od srodk6w transportowych 

253300 

8600 

8600 

8600 

3294000 

3292 000 

3292 000 

2 000 

2 000 

70647514 

60 000 

60 000 

20 080 000 

19100 000 

850 000 

30 000 

100 000 

5488500 

3570 000 

8500 

480 000 
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75618 

758 

0360 Podatek od spadkow i darowizn 160 000 

75621 

75622 

0430 Wptywy z oplaty targoweJ 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat 

Wptywy Z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

0410 Wptywy z oplaty skarbowej 

0420 Wptywy z oplaty komunikacyjnej 

0480 Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych 

0490 Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu 

terytorialnego na podstawie odn;bnych ustaw 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni~zne od osob fizycznych 

0690 Wptywy z roznych oplat 

0920 Pozostale odsetki 

0970 Wptywy z roznych dochodow 

Udziaty gmin w podatkach stanowiqcych dochod budietu panstwa 

0010 Podatek dochodowy od osob fizycznych 

0020 Podatek dochodowy od osob prawnych 

Udziaty powiatow w podatkach stanowiqcych dochod budietu 

panstwa 

0010 Podatek dochodowy od osob fizycznych 

0020 Podatek dochodowy od osob prawnych 

ROiNE ROZLlCZENIA 

Cz~sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu 

terytorialnego 

2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa 

1 dla gminy 


2 dla powiatu 


30 000 

1200 000 

40 000 

2211200 

215 000 

900 000 

710 000 

250000 

1000 

50 

150 

135 000 

33535213 

32795213 

740000 

9272 601 

9 072 601 

200 000 

42154829 

34307695 

34307695 

23296570 

11 011125 
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801 

697532 75803 Cz~sc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatow 

75807 

75814 

75831 

75832 

80104 

80120 

80195 

851 

85156 

2920 Subwencje ogolne z budietu panstwa 

Cz~sc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin 

2920 Subwencje ogolne z budietu panstwa 

ROine rozliczenia finansowe 

0920 Pozos tate odsetki 

Cz~sc rownowaz'Ica subwencji ogolnej dla gmin 

2920 Subwencje ogolne z bud i etu panstwa 

Cz~sc rownowaZ'Ica subwencji ogolnej dla powiatow 

2920 Subwencje ogolne z budietu panstwa 

OSWIATA I WYCHOWANIE 

Przedszkola 

Dotacje otrzymane z panstwowych fundus zy celowych na finansowanie lub 

6260 dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek 

sektora finansow oublicznvch 

Licea ogolnoksztalc'lce 

Dotacje otrzymane z panstwowych funduszy celowych na finan sowanie lub 

5260 dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek 

sektora finansow oubliczn vch 

Pozostala dzialalnosc 

Dotacje celowe w rama ch programow finansowanych z udziatem srodkow 

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

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

Dotacje celowe w ramach programow finansowan ych z udziatem srodkow 

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

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowan ych z udziatem srodkow 

5207 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 finansowan ych z udziatem srodkow 

6209 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art..S ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt S i 6 

ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu srodkow europejskich 

OCHRONA ZDROWIA 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob 

nieobj~tych obowi'lzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

2110 administracji rzqdowej ora z inne zadan ia zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

597 532 

4120153 

4 120 153 

50000 

50000 

1346732 

1 345732 

1632717 

1 632717 

1154770 

334000 

334000 

351000 

351000 

469770 

370987 

39508 

49552 

9723 

1651357 

1641139 

1641139 
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10218 85195 Pozostala dzialalnosc 

852 

85202 

85203 

85205 

85212 

85213 

85214 

85216 

85219 

85228 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjE; zadari biez~cych 

2010 z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom 

gmin) ustawami 

POMOC SPOlECZNA 

Domy pomocy spolecznej 

2130 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na reali zacjE; biez~cych zadari 

wtasnych powiatu 

Osrodki wsparcia 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjE; zadari biez~cych 

2010 z zakresu administracjl rZ'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie {zwi~zkom 

gmini ustawami 

2360 Dochody jednostek samorz~du terytorialnego zwi'l za ne z realizacj'l zadari 

z zakresu admini stracji rZ'ldowej oraz innych zadari zleconych ustawami 

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

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

2110 administracji rz~dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

oowiat 

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjE; zadari biez~cych 

2010 z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom 

gmini ustawami 

2360 Dochody jednostek samorz~du terytorialnego zwi'lzane z realizac j'l zadari 

z zakresu administracjl rz~dowej oraz innych zadari zleconych ustawami 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajCjce 

niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re swiadczenia 

rodzinne 
Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacjE; zadan biei'lcych 

2010 z zakresu administ racji rz~dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom 

gmini ustawami 

2030 Dotacje celowe przekazane z budietu paristwa na reali zacjE; wta snych zadari 

biei'lcych gmin (zwi'lzkciw gmin) 

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

2030 Dotacje celowe przekazane z budietu paristwa na reali zacjE; wlasnych zadari 

biei~cych gmin (zwi'l zkciw gmin) 

Zasilki stale 

2030 Dotacje celowe przekazane z bud i etu paristwa na realizacjE; wtasnych zadari 

biez'lcych gmin (zwi'lzkciw gmin) 

Osrodki pomocy spolecznej 

Dotacje celowe otrzyma ne z budietu paristwa na realizacjE; zada ri biez'lcych 

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

gmin) ustawami 

2030 Dotacje celowe przekazane z bud zetu paristwa na realizacjE; wtasnych zadari 

biei'lcych gmin (zwi'lzkciw gmin) 

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 

Dotacje celowe otrzymane z budietu pari stwa na realizacjE; zadan biez'lcych 

2010 z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadari zleconych gminie {zwi'lzkom 

gminl ustawami 

10 218 

18454377 

853610 

853610 

761220 

760320 

900 

421200 

421200 

11 748 642 

11 667 042 

81600 

93531 

14191 

79340 

626987 

626987 

709695 

709695 

762677 

1900 

760777 

140735 

140485 
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853 

85232 


85295 


85305 


85321 


85321 


85324 


85333 


2360 Dochody jednostek sa morzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu 
250 


administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych ustawami 

Centra integracji spotecznej 351636 


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 298891 


ustawv, lub otatnoSci w ramach budzetu srodk6w eurooeiskich 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w 


2009 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 52745 


ustawv. lub olatnosci w ramach budi.etu srodk6w eurooeiskich 


Pozostata dziatalnosc 1984444 


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 1175433,15 


ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk61N europejskich 


Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w 


2009 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 94 199,85 


ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich 


2030 Dotacje celowe przekazane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadari 
714811 


bieiqcych gmin (zwi,!zk6w gmin) 

POZOSTAtE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOtECZNEJ 756264 


itobki 118186 


Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w 


2007 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w arL5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 118186 


ustawv, lub olatnosci w ramach budietu srodk6w eurooeiskich 


Kluby dzieciE:ce 74111 


Dotacje celolNe 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 74111 


ustawv, lub olatnosci IN ramach budietu srodk61N eurooeiskich 


Zespoty do spraw orzekania 0 niepetnosprawnosci 88200 


Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu 


2110 administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 88200 


oowiat 


Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych 43354 


0970 Wptywy z r6znych dochod6w 43 354 


Powiatowe UrzE:dy Pracy 159530 


Srodki z Fundu szu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 


2690 koszt6w wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w 159530 


oowiatowego urzedu oracv 


Pozostata dziatalnosc 272 883 


Dotacje celolNe 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 231951 


ustawv, lub olatnosci w ramach budzetu srodk6w eurooeiskich 


Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z ud ziaiem srodk6w 


2009 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 40932 


ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich 
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854 

85412 

900 

90002 

90019 

90020 

921 

92118 

/ 


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci 


i mtodziezy szkolnej, a takie szkolenia 


2440 Dotacje otrzymane z panstwowych fundu szy celowych na realizacj~ zadari biei'lcych 

jednostek sektora finan sow publicznych 

GOSPODARKA KOMUNAlNA I' OCHRONA SRODOWISKA 

Gospodarka odpadami 

0690 wptywy z roinych oplat 

DotacJe celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow 

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

ustawy, lub platnosci w ramach budietu srodkow europej skich 

Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w Z optat 


i kar za korzystanie ze srodowiska 


0690 Wptywy z r6Znych oplat 

Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z optat 


produktowych 


0400 Wptywy z oplaty produktowej 

KUlTURA 1OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Muzea 

Dotacje celowe w ramach programow finansowan ych z udlialem srodkow 

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

ustawv. lub olatnosci w ramach budietu srodkow eurooeiskich 

OGOtEM DOCHODY BUDiETOWE 

I HEZ'r J'~ 
li~ ,j 

170000 

170000 

170000 

22360983 

21054983 

4850600 

16204383 

1300000 

1300000 

6000 

6000 

4800000 

4800000 

4800000 

205005423 
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II. Plan wydatk6w 

w zfotych 

Dziat Rozdziat § Nazwa dziatu, rozdziatu i paragrafu Kwota 

~=~----~- .~~~ -.-T-:-]S
f;- - : -'. '.. '(- :, '. 
,~ - - ~;..:".. '.. -~ - .... 

710 Dziatalnosc ustugowa 140000 

wtym: 

71035 Cmentarze 140000 

4300 Zakup usfug pozostatych 70000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 70000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 31063900 

w tym: 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod 

4260 Zakup energii 10 000 

90002 Gospodarka odpadami 24164900 

4300 Zakup usfug pozostatych 5050600 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 16 187 655 

6059 Wydatki inwestycyjne jednos tek budietowych 2856645 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 70000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50000 

4300 Zakup usfug pozostatych 50000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1667000 

4210 Zakup materiaf6w i wyposazenia 

10000 

10000 



90020 

4300 Zakup uslug pozostatych 1497000 

4410 Podroie sluibowe krajowe 10000 

6050 Wydatki inwestycyjne jed nostek budietowych 150000 

90013 Schroniska dla zwierz'lt 440000 

4300 Zakup uslug pozostatych 440000 

90015 Oswietlenie ulic, placow i drog 1580000 

4260 Zakup energii 1050000 

4300 Zakup uslug pozostalych 530000 

Wptywy i wydatki zwi'lzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za
90019 1300000 

korzystanie ze srodowiska 

3030 Raine wydatki na rzecz osob fizycznych 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 

4300 Zakup uslug pozostalych 

4700 Szkolenia pracownikow niebEidqcych czlonkami korpusu sluiby cywi lnej 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

Wptywy i wydatki zwi'lzane z gromadzeniem srodkow 

z optat produktowych 

140000 

5000 

1000 

30000 

34000 

1000000 

10000 

80000 

6000 

4300 Zakup uslug pozostatych 6000 

90095 Pozostata dziatalnosc 

2900 

4210 

Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz 

zwiqzkow gm in lub zwiqzkow powiatow na dofinansowanie zadari bieiqcych 

Zakup materialow i wyposazenia 

90000 

18000 

4300 Zakup uslug pozostatych 238000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 1500000 

2 

1846000 
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600 Transport i tclcznosc 13 568 000 

wtym: 

60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 2702300 

4270 Zakup us!ug remontowych 425 000 

4300 Zakup us!ug pozostalych 85 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 2 192300 

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6767700 

4270 Zakup us!ug remontowych 1850 000 

4300 Zakup ustug pozostalych 410 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 4507700 

60016 Drogi publiczne gminne 3751000 

4270 Zakup ustug remontowych 600 000 

4300 Zakup us!ug pozostalych 133 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 3 018 000 

60095 Pozostata d ziata In osc 347000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 

4300 Zakup us!ug pozostalych 77 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 250 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2188000 

wtym: 

218800090003 Oczyszczanie miast i wsi 

3 



4300 Zakup ustug pozostatych 2 188000 

- ,.- - • 4_-; ------::- -". - - .. ' ~ - , . -' lit?, : - .~ ,', ~" -: '.:i ~ , ·(·t"'I~ ~-;J.' . - '. ~ , . .' " westy J i' ..l J .-- r ~1::f '. . 
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700 Gospodarka mieszkaniowa 2600 000 

wtym: 

70095 Pozostafa dzialalnosc 2600 000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2600000 

750 Administracja publiczna 615 000 

wtym: 

75023 Urz~dy miast na prawach powiatu 615 000 

4270 Zakup ustug remontowych 115000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 500000 

801 Oswiata i wychowanie 2771500 

w tym : 

80101 Szko/y podstawowe 66500 

4270 Zakup ustug remontowych 61000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 5500 

80102 Szkoly podstawowe specjalne 165 000 

4270 Zakup ustug remontowych 105000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowyc h 60000 

80104 Przedszkola 804 000 

42 70 Zakup ustug remontowych 348000 
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 456000 

80110 Gimnazja 430000 

4270 Zakup ustug remontowych 430000 

80111 Gimnazja specjalne 115000 

80120 

80130 

4270 

4270 

6050 

4270 

Zakup ustug remontowych 

Licea og61noksztalcqce 

Zakup ustug remontowych 

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

Szkoty zawodowe 

Zakup ustug remontowych 

115000 

991000 

285 000 

706 000 

200000 

200 000 

852 Pomoc Spoteczna 60000 

wtym: 

85202 Domy Pomocy Spolecznej 60000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 60000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7000000 

wtym: 

92118 Muzea 7000000 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 4800 000 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2200 000 

926 Kultura fizyczna 10 332 000 

wtym: 

65000092601 Obiekty sportowe 
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 650000 

92695 Pozostala dzialalnosc 9682000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 9682000 

, .- 1 • . . . ~.:. , ~ 1'" , ,f::: 1. 

~. . [-= -. .: -' --A .: - ~ ~ . '~'-::tl~ _I;~ _.' ';~ 

600 Transport i tClcznosc 6758000 

wtym : 

60004 lokalny transport zbiorowy 6758000 

Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz 
2900 6758000 

zwiqzkow gmin lub zwiqzkow powiatow na dofinansowanie zadari bie.zijcych 

720 Informatyka 6200 

wtym: 

72095 Pozostala dzialalnosc 6200 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 6200 

750 Administracja publiczna 407079 

wtym: 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 1579 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 1579 

38650075023 Urz~dy miast na prawach powiatu 

4170 

4210 

4300 

4590 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materialow i wyposaienia 

Zakup ustug pozostatych 

Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych 

1500 

80000 

300000 

5000 

6 



75045 Kwalifikacja wojskowa 19000 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 1300 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 200 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12200 

4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 500 

4300 Zakup ustug pozo statych 4000 

4410 Podr6ze stuibowe krajowe 100 

4700 Szkolenia pracownik6w niebEidqcych cztonkami korpusu stuiby cywilnej 700 

- -- - -~~ ~- .,-:,,-~~,-

1t-,. ~ , , ~ •• J~, _ ~ ••_~ _ ,,:~., :'. "r:';.- '.< 

700 Gospodarka mieszkaniowa 15017 760 

wtym: 

70001 Zaktady gospodarki mieszkaniowej 13 700000 

4300 Zakup ustug pozostatych 11 700000 

Wydatki na zakup i objEicie akcji, wniesienie wktad6w do sp61ek prawa handlowego 

6010 oraz na uzupetnienie funduszy statutowych bank6w panstwowych i innych instytucji 

finansowvch 

2000000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1047760 

4300 Zakup ustug pozostalych 

4380 Zakup ustug obejmujq cych tlumaczenia 

4430 R6ine oplaty i skladki 

4510 Oplaty na rzecz budzetu paristwa 

4520 Optaty na rzecz budiet6w iednostek samorzqdu terytorialnego 

4590 Kary i odszkodowania w yptacane na rzecz os6b fizycznych 

Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek
4600 

organizacyjnych 

442000 

1500 

41000 

38100 

27481 

40679 

300000 
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4610 Koszty PostE;powania sqdowego i prokuratorskiego 7 000 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 150 000 

70095 Pozostata dzialalnosc 270 000 

4300 Zakup uslug pozostalych 270 000 

710 Dziafalnosc ustugowa 48 000 

w tym : 

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 48 000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 

4300 Zakup uslug pozostalych 36 000 

4390 Zakup uslug obejmujijcy wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 5 000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 000 

w tym: 

92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 84 000 

2720 

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansow publicznvch 

30 000 

4300 Zakup uslug pozostalych 54 000 

. .......".~-, ~-~ 
~- 
1 ~ - : -. -, -'. - "'" ( 

- . ~ ..- -
~>~~, ~~- -'~ . ~~~ . _. - ...-..,....

851 Ochrona zdrowia 2786838 

w tym: 

85111 Szpitale ogolne 2438838 
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--------- -

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

przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych 
1280000 

Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wn iesienie wktadow do spotek prawa handlowego 

6010 oraz na uzupetnienie funduszy sta tutowych bankaw paristwowych i innych instytucji 

fin ansowvch 

1 158838 

85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi 65 000 

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

realizacji stowarzyszeniom 
35000 

4300 Zakup ustug pozostatych 30000 

85158 Izby wytrzeiwien 250 000 

4300 Zakup ustug pozostatych 250000 

85195 Pozostata dziatalnosc 33 000 

2810 Dotacja celowa z bu dietu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do 
30000 

realizacji fundacjom 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 

4210 Zakup materiatow i wyposa ien ia 2000 

4300 Zakup uslug pozostatych 500 

.r .~~. -. ,.. ... 
.' I Ir"'~ '. 
1-_t' .0.:__ ~_. : .)!_J~' --~·.~~.~'·,,~..,,;r dy 

750 Administracja publiczna 489 000 

w tym: 

75022 Rady Miast na prawach powiatu 489 000 

3030 Raine wydatki na rz ecz osab fizycznych 448000 

4210 Zakup materiatow i wyposaienia 13 500 

4300 Zakup uslug pozostatych 24500 

4360 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej 
3 000 

publicznej sieci telefonicznej 

r- --~ .~~.~ 

.. ... ,'-1 ' •:.:. . t- -'- ~ .~r. 
. :"'-:J r ..~~: ".} :J" • " _'L. .:.' - , ..= ~:".~ . : 

, - _. -
' 
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-----. 
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710 Dziatalnosc ustugowa 139128 

wtym: 

5610471012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 10000 

4300 Zakup uslug pozostalych 43104 

4700 Szkolenia pracownikow niebfid~cych czlonkami korpusu sluzby cywi lnej 3000 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 76498 

4300 Zakup uslug pozostalych 76498 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6526 

4300 Zakup uslug pozostalych 6526 

-~--~~"" 

~'., . , 

. -U ~ ~_ -- , 

750 Administracja publiczna 8000 

Itury 

w tym: 

75095 Pozostala dzialalnosc 8000 

4300 Zakup us lug pozostalych 8000 

852 Pomoc Spoteczna 853610 

wtym: 

85361085202 Domy Pomocy Spolecznej 

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do 
2830 853610 

realizacJi pozostalym jedno stkom niezali czanym do sektora finansow publicznych 

921 3333133Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

wtym: 

10 



----------- --------

92105 Pozostale zadania w zakresie kultury 288000 

92109 

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

realizacji stowarzyszen iom 

3020 Wydatki osobowe niezaliclOne do wynagrodzeri 

4170 Wynagrodzenia belOsobowe 

4210 Zakup materia!ow i wyposazenia 

4300 Zakup us!ug pOlOsta!ych 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

25 000 

6 000 

50 000 

5 000 

170 000 

32 000 

1569200 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 1569200 

92116 Biblioteki 1125000 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 1125 000 

92118 Muzea 350933 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 350 933 

926 Kultura fizyczna 240000 

w tym: 

92605 Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej 240000 

2360 

2820 

Dotacje celowe z bud zet u jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzqcym dzia!alnosc pozytku publicznego 

Dotacja celowa z bud zetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom 

200 000 

10 000 

3040 Nagrody 0 charakterze szczego lnym niezaliclOne do wynagrodzeri 10 000 

4210 Zakup materia!ow i wyposazenia 5 000 

4300 Zakup us!ug pOlOstalych 15 000 

-.-- ... _~ 
I - 1 -'lIL~ " .. ,--.,- I _ !.~~,;' ':: -......., . ,- ~ ~ ,,,' I' ,." ;' - ,

I" .... ~" 1- . :! " ,,-,. + .. ~ ~:;-- ' 
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1000 

750 Administracja publiczna 57044 

w tym: 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 1000 

4300 Zakup us/ug pozostatych 

75023 Urz~dy miast na prawach powiatu 56044 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyn agrodzeri 40000 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 14000 

4300 Zakup uslug pozostalych 2044 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 210900 

w tym : 

75404 Komendy wojew6dzkie Policji 125000 

3000 Wplaty jednostek na fundusz celowy 90000 

6170 Wplaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadari 
inwestycyjnych 

35000 

75412 Ochotnicze straie poiarne 15000 

4210 

4260 

4300 

4430 

75414 

Zakup materialow i wyposaienia 

Zakup energii 

Zakup uslug pozostatych 

Raine oplaty i skladki 

Obrona cywilna 

3000 

2400 

3250 

6350 

12 000 

120004300 Zakup uslug pozostatych 

5890075421 Zarzqdzanie kryzysowe 

4210 Zakup materia/ow i wyposaienia 1900 

12 



4300 Zakup uslug pozostalych 57 000 

,-L~~~...-,-~ .. .~-- ~~-
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801 Oswiata i wychowanie 4726770 

wtym: 


80103 Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych 2500 


80104 

80106 

Dotacje ce lowe przekazane gminie na zadania biez'!ce realizowane na podstawie
2310 

porozumieri (um6w) miE;dzy jednostkami samorz'!du terytorialnego 

Przedszkola 

Dotaeje ce lowe przekazane gminie na zadania biez'!ce realizowane na podstawie 
2310 

po rozumieri (um6w) miE;dzy jednostkam i samorz'!du terytorialnego 

Inne formy wychowania pozaszkolnego 

2500 

170000 

170 000 

105000 

80110 

80113 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez'!ce realizowane na podstawie 
2310 

porozumieri (um6w) miE;dzy jednostkami samorz'!du terytorialnego 

2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepubliczn ej jednostki systemu o5wiaty 

Gimnazja 

Dotacje podmiotowe z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej 

2590 przez oso bE; prawn,! inn,! niz jednostka samorz'!du terytorialnego oraz przez osobE; 

fizvczna 

Dowoienie uczni6w do szk6t 

5 000 

100 000 

2050000 

2 050 000 

190000 

4300 Zakup uslug pozostalych 190 000 

80120 Licea og61noksztatqce 1300000 

Dotacje podmiotowe z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswia ty prowadzonej 

2590 przez osobE; prawn,! inn'! niz jednostka samorz'!du terytorialnego oraz przez osobE; 1300 000 

fizvczna 

80130 Szkoty zawodowe 400000 

Dotacje podmiotowe z budzetu dla publieznej jed nos tki systemu oswia ty prowadzonej 

2590 przez osobt; prawn'! inn,! niz jednos tka samorz'!d u terytorialnego oraz przez osobE; 400 000 

fizvczna 

80195 Pozostata dziatalnosc 509270 

2310 

4170 

4177 

Dotacje eelowe przekazane gmini e na zadani a biez'!ce realizowane na pods tawie 

porozumieri (um6w) miE;dzy jednostkami samorzqd u terytorialnego 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Wynagrod zenia bezosobowe 

8 000 

1000 

74400 

13 



4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i kSiqzek 

4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i kSiqzek 

4300 Zakup ustug pozostalych 

4307 Zakup uslug pozostalych 

4309 Zakup uslug pozostalych 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

25220 

4780 

30500 

254099 

51996 

49552 

9723 

419000 

wtym: 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
85406 2000 

specjalistyczne 

85412 

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biez'!ce realizowane na podstawie 

porozumien (um6w) miE;dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mtodzieiy 

szkolnej, a takie szkolenia mtodzieiy 

2000 

240000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5000 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 750 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28000 

4210 Zakup materiat6w i wyposaienia 2500 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 3750 

4300 Zakup uslug pozostat'lch 200000 

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 177 000 

3240 Stypendia dla uczniow 170000 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 3500 

4300 Zakup uslug pozostatych 3500 

~ ~-~~~, "~;".,'" 
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200 

010 Rolnictwo i towiectwo 500 

w tym: 

01030 Izby rolnicze 

2850 Wplaty gmin na rzecz izb roiniczych w wysokosci 2% uzyskanych wptywow z podatku 
200

roinego 

01095 Pozostala dzialalnosc 300 

4430 R6ine oplaty i skladki 300 

750 Administracja publiczna 123416 

w tym: 

75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123416 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 

4300 Zakup uslug pozostatych 

4430 Roine oplaty i skladki 

757 Obstuga dtugu publicznego 

14000 

2000 

80000 

1500 

23716 

2200 

6197077 

wtym: 

Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek
75702 2980913 

samorzqdu terytorialnego 

8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierow wartosciowych oraz od 

krajowych poiyczek i kredytow 
2930913 

8090 Koszty emisji samorzijdowych papierow wartosciowych oraz inne oplaty i prowizje 50000 

75704 
Rozliczenia z tytulu por~czeri i gwarancji udzielonych przez Skarb 

3216164 
Paristwa lub jednostk~ samorzqdu terytorialnego 

8020 Wyptaty z tytulu gwarancji i por~czer\ 3 216 164 

15 
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851 

2576074 

Ochrona zdrowia 	 2576074 

wtym: 


85111 Szpitale og61ne 2576074 


4160 	 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przej~tych zobowiqzar\ po likwidowanych i 

przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych 

,- ~ ~ 

~ J 	 r" . , ~.... ),~, . 
'.~ .'.. ..-+ 1. 
-~~Lr -	 ~~ - 

750 Administracja publiczna 	 556000 

w tym: 


75075 Promocja jednostek samorz<tdu terytorialnego 556 000 


4170 	 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 

4210 	 Zakup materialow i wyposaienia 15000 

4300 	 Zakup uslug pozostatych 228000 

4380 	 Zakup ustug obejmujqcych ttumaczenia 5000 

4307 	 Zakup uslug pozostalych 25 3 300 

4309 	 Zakup uslug pozostatych 44700 

-.--..-.=" T -, ~'I ~ 	 .. -' • \ I 4, , 	
• ,:', J 'Ilea 	 '. .~ f .:!.-:; 	 ~~ ~ ". ~.: .I - • 

' 
I 

._ - •• I _ ~ __ 

- ----------------------. 

750 Administracja publiczna 	 87000 

w tym: 


75095 Pozostala dzialalnosc 87 000 


4170 

4210 

4300 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materialow i wyposaienia 

Zakup uslug pozostatych 

3000 

1000 

83000 
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750 

- 0 - -  r~~~...r~~I~~I~ rv_ 
,. • " ~. . _'... ~ I, .' ..' . 
~,- ~ --=;-1- • _" -== - -. I -. --- ..-..' 

750 Administracja publiczna 1546100 

wtym: 

75023 Urz~dy miasta na prawach powiatu 1546100 

4210 

4260 

4270 

4300 

4350 

4360 

4370 

4410 

4430 

4580 

l"' ."' ~ ..... ,,' ',: - I 

. ~ ..- . ,,' .. 
- .........- .. ...- ~ ,. 


Zakup materiatow i wyposazenia 300000 

Zakup energii 400000 

Zakup ustug remontowych 5000 

Zakup ustug pozostatych 620000 

Zakup ustug dostEiPu do sieci internet 11 000 

Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej 20000 
nllhlir7npj <:i pri tplpf()nir7np; 

Oplaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej 
43000 

publicznej sieci telefonicznej 

Podroie sluzbowe krajowe 7000 

Raine oplaty i skladki 140000 

Pozostale wydatki 

y ,-~- -- ~.-~ 
'. , ~ '-"J!' ~ , ~! "r D-.: .,'. , , ,~ ~.. 

~.-- . : .:' ntza '.... 
"'~ J.~'-~_-. _ , '=~" -----------------. 

Administracja publiczna 11671161 

wtym: 

133916175011 Urz~dy wojew6dzkie 

4010 

4040 

4110 

4120 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

Dodatkowe wyn agrodzenie roczne 

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

Skladki na Fundusz Pracy 

1060661 

85000 

168500 

25000 

17 
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75023 Urz~dy miasta na prawach powiatu 10169000 

75095 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4140 Wplaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 

4380 Zakup uslug obejmujqcych tlumaczenia 

4410 Podraie sluibowe krajowe 

4420 Podroie sluibowe zagraniczne 

4700 Szkolenia pracownikow nieblidijcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 

4440 Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 

Pozostata dziatalnosc 

15000 

7747000 

580000 

1315000 

190000 

5000 

2000 

3000 

1000 

32000 

25000 

30000 

224000 

163000 

4430 Raine oplaty i skladki 140000 

4610 Koszty Postlipowania sqdowego i prokuratorskiego 23000 

Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i
751 8600 

ochrony prawa oraz s<ldownictwa 

wtym: 

Urz~dy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony 
75101 8600 

prawa 

18 



4110 Sklad ki na ubezpieczenia spolecme 1 230 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 176 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7194 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 612 700 

w tym: 

75414 Obrona cywilna 128500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 102000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocme 8000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 16300 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 2200 

75421 Zarz'ldzanie kryzysowe 484200 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 382500 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spolecm e 64500 

4120 Skladki na Fundus z Pracy 9200 

1-·-'- - . ., ~~' 
. ".'!' • . ''''----;. ;.". ,.' ..,, , 

- . - ..- - . . 

750 Administracja publiczna 626106 

w tym: 

62610675023 UrzE:dy miasta na prawach powiatu 

165004210 Zakup materia tow i wyposazenia 

4300 Zakup uslug pozostatych 117906 
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4350 Zakup uslug dost~pu do sieci internet 19700 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 402000 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 70000 

758 Raine rozliczenia 2195272 

wtym: 

75818 Rezerwy ogolne i celowe 2195272 

4810 Rezerwy 1938610 

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 662 

Ogafem wydatki budietowe 132 122 868~ 

PREZY 
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