
                           do uchwały Nr 14/2008

                Wydatki budżetowe na 2009 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

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

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 0,00

751 732,00

75101 732,00

wydatki bieżące, w tym: 732,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 732,00
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe 0,00

754

                                                Załącznik Nr 2

                                 z dnia 6 listopada 2008 r.

Dział 
Rozdział

1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 388 400,00

388 400,00
388 400,00

66 580,00
321 820,00

1 187 000,00
1 187 000,00

87 000,00
25 800,00
61 200,00

1 100 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

1 274 370,00
72 279,00
72 279,00
66 199,00

6 080,00

65 000,00
65 000,00
65 000,00

1 122 091,00
1 120 951,00

893 560,00
227 391,00

1 140,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 120 000,00



75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe 0,00

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 0,00

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

80114

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

108 900,00
108 900,00

31 030,00
77 870,00

1 100,00
1 100,00
1 100,00

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

70 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00

70 000,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 
terytorialnego 70 000,00

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

3 752 481,00
1 749 815,00
1 679 815,00
1 331 774,00

348 041,00
70 000,00

616 500,00
616 500,00
528 100,00

88 400,00

861 028,00
861 028,00
692 033,00
168 995,00

173 270,00
173 270,00

18 470,00
154 800,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 95 893,00

95 893,00
81 563,00
14 330,00



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
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

85214

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)

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

85214

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

16 652,00
16 652,00
16 652,00

219 980,00
219 980,00

97 180,00
122 800,00

19 343,00
19 343,00
19 343,00

40 000,00
40 000,00
36 000,00

7 200,00
28 800,00

4 000,00
1 571 155,00

250 870,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 81 540,00

81 540,00
81 540,00

116 330,00
116 330,00
108 250,00

8 080,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00

1 320 285,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

1 282 951,00

1 282 951,00
44 428,00

1 238 523,00

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

4 460,00

4 460,00
4 460,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 874,00

32 874,00
32 874,00

931 200,00
100 000,00



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

100 000,00
145 200,00
145 200,00
107 470,00

37 730,00

686 000,00
86 000,00
86 000,00

600 000,00
263 600,00
138 600,00

88 600,00
71 150,00
17 450,00
50 000,00

125 000,00
125 000,00
125 000,00

325 000,00
300 000,00

300 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

10 008 738,00
7 783 598,00
4 187 519,00

125 000,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 
terytorialnego 70 000,00

3 401 079,00
2 225 140,00
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