
                           do uchwały Nr 24/2009
                                 z dnia .....................

                Wydatki budżetowe na 2010 rok

Wyszczególnienie Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby Rolnicze
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

400

40002 Dostarczanie wody
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

751 744,00

75101 744,00

wydatki bieżące, w tym: 744,00

                                                Załącznik Nr 2

Dział 
Rozdział

1 410,00
1 410,00
1 410,00
1 410,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 400 000,00

400 000,00
400 000,00

46 600,00
353 400,00

1 185 000,00
1 185 000,00

85 000,00
23 800,00
61 200,00

1 100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

1 491 726,00
72 486,00
72 486,00
69 486,00

3 000,00

65 000,00
65 000,00
65 000,00

1 328 000,00
1 328 000,00
1 096 900,00

231 100,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

16 240,00
2 530,00
2 530,00

13 710,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa   (zadania zlecone)



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 744,00
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe 0,00

754

75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

75414 Obrona cywilna (zadania zlecone)
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

756

75647

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe 0,00

757 Obsługa długu publicznego

75702

wydatki bieżące, w tym:

pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe 0,00

758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 187 200,00

175 900,00
115 900,00

33 000,00
82 900,00
60 000,00

1 300,00
1 300,00
1 300,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

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

16 000,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 16 000,00

16 000,00
16 000,00

60 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00

60 000,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 
terytorialnego 60 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

4 048 100,00
1 900 886,00
1 850 886,00
1 536 250,00

314 636,00
50 000,00

722 000,00
707 000,00
608 000,00

99 000,00
15 000,00

877 262,00
877 262,00
729 077,00
148 185,00

170 000,00
170 000,00

16 600,00
153 400,00



80114

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

80148 Stołówki szkolne
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

851 Ochrona zdrowia
85121 Lecznictwo ambulatoryjne

wydatki bieżące, w tym: 0,00
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

852 Pomoc społeczna
852 Pomoc społeczna (zadania własne)

85202 Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

85213

wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

85214

wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

852 Pomoc społeczna (zadania zlecone)

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 102 537,00

102 537,00
91 037,00
11 500,00

18 839,00
18 839,00
18 839,00

235 163,00
235 163,00
101 163,00
134 000,00

21 413,00
21 413,00
21 413,00

50 000,00
10 000,00

10 000,00
40 000,00
36 000,00

7 200,00
28 800,00

4 000,00
1 697 551,00

339 005,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

3 264,00

3 264,00
3 264,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89 520,00

89 520,00
89 520,00

32 371,00
32 371,00
32 371,00

138 850,00
138 850,00
124 850,00

14 000,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00

1 358 546,00



85212

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

85213

wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące, w tym: 0,00
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe

90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

92116 Biblioteki
wydatki bieżące, w tym:
dotacje  
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe 0,00

926 Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące, w tym: 0,00
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieżące, w tym:
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

Razem
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dotacje  

pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 355 283,00

1 355 283,00
49 583,00

1 305 700,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

3 263,00

3 263,00
3 263,00

493 700,00
45 000,00

45 000,00
162 700,00
162 700,00
114 700,00

48 000,00

286 000,00
86 000,00
86 000,00

200 000,00
243 000,00
103 000,00

77 000,00
53 100,00
23 900,00
26 000,00

140 000,00
140 000,00
140 000,00

52 000,00
22 000,00

22 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

10 016 431,00
8 470 721,00
4 718 090,00

140 000,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 
terytorialnego 60 000,00

3 552 631,00
1 545 710,00
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