
Zarz dzenie Nr IV/113/2005
Wójta Gminy w Baranowie
z dnia 9 pa dziernika 2005 r.

W sprawie zmian w uk adzie wykonawczym bud etu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.30 ust. l 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym /Dz.
U. z 2001 r .Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 29 ust.2 i art.126 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych - /Dz. U Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z/ i § 6 pkt.2 uchwa y Nr XXV/133/2005
Rady Gminy Baranów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia bud etu gminy na 2005 r., -
zarz dzam co nast puje:

§ l

W zwi zku z wprowadzeniem zmian do bud etu gminy na 2005 r. okre lonych:
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/85/2005 z dnia 30 marca 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/89/2005 z dnia 27 maja 2005 r.,
• Uchwa  Rady Gminy Nr XXVII/152/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/91/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/92/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/96/2005 z dnia 18 lipca 2005 r.,
• Uchwa  Rady Gminy Nr XXIX/167/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/99/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/105/2005 z dnia 15 wrze nia 2005 r.,
• Uchwa  Rady Gminy Nr XXX/173/2005 z dnia 19 wrze nia 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/111/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r.,
• Zarz dzeniem Wójta Gminy Nr IV/112/2005 z dnia 30 wrze nia 2005 r.,

wprowadza si  zmiany do uk adu wykonawczego okre lonego Zarz dzeniem Nr IV/113/2005
Wójta Gminy Baranów z dnia 9 pa dziernika 2005r zgodnie z za cznikami do niniejszego
zarz dzenia.

§ 2

Zobowi zuje si  kierowników jednostek do naniesienia zmian w planach finansowych swoich
jednostek zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

§ 3

Wykonanie zarz dzenia powierza si  Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem jego podj cia.



Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia
Gmina Baranów   Wójta Gminy Baranów
    Nr IV/113/2005 z dnia
    9 pa dziernika 2005 r.

BUD ET NA 2005 ROK  dochody

plan po zmianach 2005

Dochody razem 6 358 412
Dochody w asne 5 582 526
 Dzia  010 Rolnictwo i owiectwo 1 545
 Rozdz. 01095 Pozosta a dzia alno 1 545

§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 1 545
 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 dochody za dzier aw  obwodów owieckich 1 545
 Dzia  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , 126 700

 gaz i wod
 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 126 700

§ 0830 Wp ywy z us ug 124 700
odp atno  za wod  /86.000 x 1,45z  = 124.700 z / 124 700

§ 0920 Pozosta e odsetki 2 000
 odsetki od wp at za wod 2 000

 Dzia  700 Gospodarka mieszkaniowa 67 900
 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 67 900

§ 0470 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie 700
 wieczyste nieruchomo ci
 wp ywy z op at za wieczyste u ytkowanie gruntów gminnych 700

§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 57 000
 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych 2 000
 czynsze mieszkaniowe z Domu Nauczyciela 15 000
 dzier awa gruntów gminnych 40 000

§ 0770 Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci 10 000
 wp ywy ze sprzeda y gruntów gminnych i lokali mieszkalnych 10 000

§ 0920 Pozosta e odsetki 200
 odsetki za zw ok 200

 Dzia  750 Administracja publiczna 55 705
 Rozdz. 75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 705

§ 0450 Wp ywy z op aty administracyjnej za czynno ci urz dowe 17 000
 wp ywy z op at administracyjnych 17 000

§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 28 000
 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 wp ywy z wynajmu lokali w Urz dzie Gminy 28 000

§ 0830 Wp ywy z us ug 6 545
 prowizja za prowadzenie spraw AWRSP 5 000
 prowizja za sprzeda  znaków skarbowych 1 545

§ 092 Pozosta e odsetki 3 300
 dochody w asne 3 300

§ 0970 Wp ywy z ró nych dochodów 860
 rozliczenia z rat ubieg ych 860

 Dzia  754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1 100
 Rozdz. 75412 Ochotnicze stra e po arne 1 100

§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 1 100
 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 dochody za dzier aw  lokalu w OSP Czo na 1 100

 Dzia  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 484 102
 jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, oraz
 wydatki zwi zane z ich poborem

 Rozdz. 75601 Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000
§ 0350 Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, 10 000

 op acany w formie karty podatkowej
 podatek od dzia . gosp. osób fizycznych /karta podatkowa/ 10 000

 Rozdz. 75615 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci 493 300
 cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od osób prawnych
 i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Podatek od nieruchomo ci 475 000
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 wp ywy z podatku od nieruchomo ci od jednostek gospodarki uspo ecznionych 475 000
§ 0320 Podatek rolny 8 500

 podatek rolny od osób prawnych 8 500
§ 0330 Podatek le ny 6 500

wp ywy z podatku le nego od Nadle nictwa 6 500
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 3 300

 odsetki za zw ok  od wp at jednostek gospodarki uspo ecznionej 3 300
 Rozdz. 75616 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków 467 300

 i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków
 i op at lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Podatek od nieruchomo ci 80 000
 podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych 80 000

§ 0320 Podatek rolny 290 000
 podatek rolny od osób fizycznych /gospodarstwa rolne/ 290 000

§ 0330 Podatek le ny 35 000
 podatek le ny od osób fizycznych /gospodarstwa rolne/ 35 000

§ 0340 Podatek od rodków transportowych 14 000
 podatek od rodków transportowych od osób fizycznych 14 000

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000
 podatek od spadków i darowizn osób fizycznych 15 000

§ 0430 Wp ywy z op aty targowej 1 000
 wp ywy z op aty targowej 1 000

§ 0500 Podatek od czynno ci cywilno prawnych 25 000
 podatek od czynno ci cywilno prawnych 25 000

§ 0910 Odsetki on nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 7 300
 odsetki od wp at podatków od osób fizycznych 7 300

 Rozdz. 75618 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek 39 000
 samorz du terytorialnego na podstawie

§ 0410 Wp ywy z op aty skarbowej 5 000
 wp ywy za znaki skarbowe 5 000

§ 0480 Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda  alkoholu 34 000
 wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda  alkoholu 34 000

 Rozdz. 75621 Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 474 502
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 470 502

 podatek dochodowy od osób fizycznych /Ministerstwo Finansów/ 470 502
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000

 podatek dochodowy od osób prawnych 4 000
 Dzia  758 Ró ne rozliczenia 3 527 174
 Rozdz. 75801 Cz  o wiatowa subwencji ogólnej jednostek 2 199 729

 samorz du terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 2 199 729

 subwencja o wiatowa 2 199 729
 Rozdz. 75807 Cz  wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 322 445

§ 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 1 322 445
 subwencja ogólna dla gminy 1 322 445

 Rozdz. 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 5 000
§ 0920 Pozosta e odsetki 5 000

 odsetki od rodków na rachunku bankowym 500
 odsetki od rodków zgromadzonych na r-ku bankowym 100
 odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3 400
 odsetki od rodków zgormadzonych na rachunku bankowym 1 000

 Dzia  801 O wiata i wychowanie 203 900
 Rozdz. 80101 Szko y podstawowe 140 655

§ 0830 Wp ywy z us ug 140 655
 wp ywy z us ug 140 655

 Rozdz. 80104 Przedszkola przy szko ach podstawowych 40 000
§ 0830 Wp ywy z us ug 40 000

 odp atno  za przedszkole /stawka ywieniowa + op ata sta a/ 40 000
 Rozdz. 80195 Pozosta a dzia alno 23 245

§ 0830 Wp ywy z us ug 23 245
 odp atno  za obiady w szkole 23 245

 Dzia  900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 114 400
 Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 84 100

§ 0830 Wp ywy z us ug 84 100
 op ata za cieki kanalizacyjne /29.000m x 2,90 z / 84 100

 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 300
§ 0830 Wp ywy z us ug 30 300

dochody za korzystanie z pojemników na mieci /460 koszy x 30 300
 5,50 x 12 m-cy = 30.300 z /

Dotacje na zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami 622 381
 Dzia  750 Administracja publiczna 59 381
 Rozdz. 75011 Urz dy wojewódzkie 59 381

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 54 381
 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 dotacja z bud etu pa stwa na administracj  rz dow 54 381

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy 5 000
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 inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych
 dotacja z bud etu pa stwa na zakupy inwestycyjne administracji rz dowej 5 000

 Dzia  751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 16 700
 kontroli i ochrony prawa oraz

 Rozdz. 75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 1 200
 kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane a bud etu pa stwa na realizacj  zada 1 200
 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 prowadzenie i aktualizacja sta ego rejestru wyborców 1 200

 Rozdz.. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5 680
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane a bud etu pa stwa na realizacj  zada 5 680

 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 zadania z zakresu administracji rz dowej 5 680

 Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 820
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane a bud etu pa stwa na realizacj  zada 9 820

 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 zadania z zakresu administracji rz dowej 9 820

 Dzia  754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 7 000
 Rozdz. 75414 Obrona cywilna 7 000

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy 7 000
 inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych
 Dotacje celowe z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000

Dzia  852 Pomoc spo eczna 539 300
 Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne oraz sk adki na ubezpieczenia 512 000

 emerytalne i rentowe z
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane a bud etu pa stwa na realizacj  zada 512 000

 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 dotacja z bud etu pa stwa na wiadczenia rodzinne 512 000

 Rozdz. 85213 Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za osoby 2 800
 pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 2 800
 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 dotacja z bud etu pa stwa na ubezpieczenia zdrowotne 2 800

 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne 24 500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 24 500

 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
 dotacja z bud etu pa stwa na zasi ki i pomoc w naturze

Dotacje celowe na zadania w asne gminy 153 505
 Dzia  801 O wiata i wychowanie 1 632
 Rozdz. 80101 Szko y podstawowe 1 632

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 1 632
 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków)
 wyprawka szkolna 1 632

 Dzia  852 Pomoc spo eczna 131 350
 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne 26 000

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 26 000
 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków)
 dotacja na zadania w asne gminy /zasi ki i pomoc w naturze 26 000
 oraz rodki na ubezpieczenia spo eczne/

 Rozdz. 85219 O rodki pomocy spo ecznej 88 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 88 000

 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków)
 dotacja z bud etu pa stwa na dzia alno  O rodka Pomocy Spo ecznej 88 000

 Rozdz. 85295 Pozosta a dzia alno 17 350
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 17 350

 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków)
dotacje celowe na zadania w asne 17 350

 Dzia  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 523
 Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 20 523

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 20 523
 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków)

dotacje 20 523



Za cznik Nr 2 do Zarz dzenia
Gmina Baranów   Wójta Gminy Baranów

     Nr IV/113/2005 z dnia
         9 pa dziernika 2005 r.
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Wydatki razem 6 602 412
Zadania w asne 5 980 031
 Grupa 001 Wydatki w asne bie ce 5 910 031
 Dzia  010 Rolnictwo i owiectwo 5 150
 Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 5 150

§ 2850 wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% 4 764
 uzyskanych wp ywów z podatku rolnego

§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 386
 Dzia  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz i wod 71 500
 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 71 500

§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 9 500
 zakup materia ów do remontu wodoci gów hydroforni 9 500

§ 4260 Zakup energii 30 000
 energia elektryczna w hydroforniach 30 000

§ 4270 Zakup us ug remontowych 3 000
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 20 000
§ 4530 Podatek od towarów i us ug (VAT) 9 000

podatek VAT 9 000
 Dzia  600 Transport i czno 150 000
 Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 150 000

§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 30 000
 zakup materia ów do remontów dróg /cement, przepusty itp./ 30 000

§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 120 000
 Dzia  700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000
 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 8 000

§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 3 000
 materia y do remontu budynku w niadówce, Gródku i bud. komunalnych 3 000

§ 4260 Zakup energii 5 000
 energia na klatkach schodowych i cz ciach s bowych bud. komunalnych 5 000

 Dzia  750 Administracja publiczna 840 200
 Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 400

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3 150
§ 3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000

 diety dla radnych 60 000
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 850

 zakup art. spo . na posiedzenia Rady Gminy, Zarz du /cukier, herbata itp./ 850
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 100
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 5 300

 Rozdz. 75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 767 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 000

 P ace pracowników Urz du Gminy cznie z podatkiem i sk . zus 435 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 169

 13-ka pracowników Urz du Gminy 23 169
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 75 000

 ubezpieczenia spo eczne prac. Urz du Gminy p atne przez zak ad pracy 75 000
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 10 000

 sk . na fundusz pracy od p ac pracowniczych 10 000
§ 4170 500
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 65 831

 materia y biurowe, rodki czysto ci, druki, drobny sprz t 65 831
§ 4260 Zakup energii 15 100
§ 4270 Zakup us ug remontowych 30 000

 remont budynku Urz du Gminy  /docieplenie budynku i zmiana dachu/ 30 000
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 84 000

 us ugi pocztowe, telefoniczne 84 000
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 15 000

delegacje s bowe, rycza ty samochodowe 15 000
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 1 200

 ubezpieczenia sprz tu komputerowego i budynku Urz du Gminy 1 200
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 13 000

 Rozdz. 75095 Pozosta a dzia alno 2 000
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 2 000

 sk adka na zwi zek gmin lubelszczyzny 2 000
 Dzia  754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 49 560
 Rozdz. 75412 Ochotnicze stra e po arne 49 560

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 400
 nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodze 400

§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 930
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§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 100
§ 4170 4 850
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 14 020

paliwo, cz ci zamienne do samochodów stra ackich 14 020
§ 4260 Zakup energii 3 850
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 22 720

przegl dy samochodowe 22 720
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 2 690

 ubezpieczenia samochodów i kierowców 2 690
 Dzia  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 18 000

 innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej
 Rozdz. 75647 Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych 18 000

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 18 000
 Dzia  757 Obs uga d ugu publicznego 31 600
 Rozdz. 75702 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek 31 600

 jednostek samorz du terytorialnego
§ 4580 Pozosta e odsetki 31 600

 odsetki od kredytu 31 600
 Dzia  758 Ró ne rozliczenia 5 330
 Rozdz. 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 3 000

§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 3 000
 obs uga bankowa Urz du Gminy 3 000

 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 330
§ 4810 Rezerwy 2 330

 rezerwa bud etowa 2 330
 Dzia  801 O wiata i wychowanie 3 381 782
 Rozdz. 80101 Szko y podstawowe 1 918 589

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 100 000
 dod. wiejskie. mieszk. zagospodar. i bhp prac. szko y 10 000

§ 3110 wiadczenia spo eczne 1 632
 wyprawka szkolna 1 632

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 043 905
 p ace pracowników szko y podstawowej w Baranowie 1 043 905

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 880
 13-ka prac. szko y podst. Baranów 69 880

§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 218 635
 sk . ubezepiecz. p atne przez zak ad pracy 218 635

§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 29 327
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 136 510

 mat. i wyposa enie szko y, zakup oleju opa owego, rodki czysto ci itp. 136 510
§ 4220 Zakup rodków ywno ci 142 540

 zakup rodków ywno ci 142 540
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 000
§ 4260 Zakup energii 50 000
§ 4270 Zakup us ug remontowych 10 000
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 16 405

op . pocztowe, telef. kominiarskie 16 405
§ 4350 Zakup us ug dost pu do sieci internet 1 000
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 3 100

delegacje s bowe 3 100
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 4 500

 ubezpieczenia komputerów, budynków 4 500
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 89 155

 Rozdz. 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 87 370
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 5 900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 715
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 535
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 11 440
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 1 700
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 000
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 188
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 3 892

 Rozdz. 80104 Przedszkola przy szko ach podstawowych 238 720
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 11 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 840
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 960
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 26 800
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 3 600
§ 4170 1 140

 zakup us ug pozosta ych wynagrodzenia bezosobowe 1 140
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 18 000
§ 4220 Zakup rodków ywno ci 21 120
§ 4260 Zakup energii 2 860
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 4 565
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 350
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 1 000
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 11 985

 Rozdz. 80110 Gimnazja 833 289
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§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 62 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 920
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 115 090
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 15 415
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 11 633
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 500
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 6 000
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 800
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 1 000
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 40 931

 Rozdz. 80113 Dowo enie uczniów do szkó 155 281
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 321
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 820
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 10 150
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 1 241
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 67 107

paliwo do samochodu do dowo enia, cz ci sam. do remontu 67 107
§ 4270 Zakup us ug remontowych 3 000
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 11 478

 op ata dla PKS Pu awy za dowo enie uczniów 11 478
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 1 275
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 3 800

sk adki ubezpieczeniowe samochodu 3 800
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 1 589

 Rozdz. 8014 Zespo y ekonomiczno-administracyjne szkó 74 793
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 1 590
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 848
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 225
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 9 135
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 1 282
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 2 248
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 4 190
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 25
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 2 250

 Rozdz. 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 14 080
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 10 580
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 3 500

Rozdz. 80195 Pozosta a dzia alno 59 660
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 650
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 335
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 4 140
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 615
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 3 490
§ 4220 Zakup rodków ywno ci 21 360
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 3 110
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 1 960

 odpis na fundusz wiadcze  socjalnych pracowników sto ówki 1 960
 Dzia  851 Ochrona zdrowia 37 268
 Rozdz. 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 34 700

§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez samorz dow  instytucj  kultury 32 140
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 60
§ 4170 2 072

bezosobowy fundusz p ac 2 072
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 428

 Rozdz. 85195 Pozosta a dzia alno 2 568
§ 6220 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 568

 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
dotacja dla SP ZOZ na zakup analizatora 2 568

 Dzia  852 Pomoc spo eczna 245 150
 Rozdz. 85114 Zasi ki i pomoc w naturze, oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne 55 000

§ 3110 wiadczenia spo eczne 55 000
 Rozdz. 85219 O rodki pomocy spo ecznej 132 800

§ 3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 500
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 17 700
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 2 400
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 4 800
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 3 767
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 3 300
§ 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 2 933

 Rozdz. 85295 Pozosta a dzia alno 57 350
§ 3110 wiadczenia spo eczne 57 350

 Dzia  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 241
 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 241

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 24 241
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Dzia  900Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 871 250
 Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 72 300

§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 9 000
§ 4260 Zakup energii 35 000

 energia w oczyszczalni i przepompowniach 35 000
§ 4270 Zakup us ug remontowych 7 000
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 14 000
§ 4530 Podatek od towarów i us ug (VAT) 7 300

 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 500
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 11 000

paliwo do mieciarki, kosiarki i cz ci zamienne 11 000
§ 4270 Zakup us ug remontowych 5 000
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 5 000
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 500

 ubezpieczenie samochodu mieciarki 500
§ 4530 Podatek od towarów i us ug (VAT) 3 000

 Rozdz. 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 145 000
§ 4260 Zakup energii 101 500

 o wietlenie ulic gminnych 101 500
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 43 500

 konserwacja o wietlenia ulicznego 43 500
 Rozdz. 90095 Pozosta a dzia alno 629 450

§ 3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 406 000

 place pracowników SAMK-i z podatkiem i sk . ubezp. 406 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 704
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 80 300
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 11 200
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 50 046

 mater. biur. cz ci zam. paliwo, druki 50 046
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 24 950

prowizja bankowa, op aty pocztowe, telefoniczne, zast pcza s ba wojskowa 24 950
§ 4410 Podró e s bowe krajowe 12 000

 delegacje pracownicze, rycza ty samochodowe 12 000
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki 2 100

 ubezpieczenie sprz tu 2 100
§ 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 16 150

 Dzia  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 000
 Rozdz. 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 106 000

§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez samorz dow  instytucj  kultury 99 500
§ 4260 Zakup energii 6 500

Rozdz. 92116 Biblioteki 65 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez samorz dow  instytucj  kultury 65 000

 Grupa 002 Wydatki inwestycyjne 70 000
 Dzia  710 Dzia alno  us ugowa 60 000
 Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 60 000
 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 60 000

 Dzia  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000
 Rozdz. 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 10 000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 10 000
 budowa wietlicy w ukawce 10 000

Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami 622 381
 Grupa 003 Wydatki na zadania z zakresu administracji 622 381

 rz dowej i inne zlecone ustawami
 Dzia  750 Administracja publiczna 59 381
 Rozdz. 75011 Urz dy wojewódzkie 59 381

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 096
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 192
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 8 063
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 1 030
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 000

 komputeryzacja prowadzenie zbiorów meldunkowych i wydanych 5 000
 dowodów osobistych

 Dzia  751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 16 700
 kontroli i ochrony prawa oraz

 Rozdz. 75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 200

 Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5 680
§ 4170 300

 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 300
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 5 012

 zakup materia ów i wyposa enia 5 012
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 368

 zakup us ug pozosta ych 368
 Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 820
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§ 3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 120
wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ 6 120

§ 4170 600
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 3 015

 zakup materia ów i wyposa enia 3  015
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 85

 zakup us ug pozosta ych 85
 Dzia  754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 7 000
 Rozdz. 75414 Obrona cywilna 7 000

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 7 000
 tworzenie centrum reagowania 7 000

 Dzia  852 Pomoc spo eczna 539 300
 Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne oraz sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 512 000

§ 3110 wiadczenia spo eczne 483 527
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 295
§ 4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 14 803
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 228
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 1 800
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych 2 347

 Rozdz. 85213 Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za osoby 2 800
  pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej

§ 4130 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne 2 800
 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze, oraz sk adki na ubezpieczenie spo eczne 24 500

§ 3110 wiadczenia spo eczne


