
zał nr 2 do Uchwaly Rady Gminy nr
XXX/188/2009
z 23 luty 2009r.

Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:23-02-09
Ogółem

Stan na
dzień:16-12-08

Zmiana

Ogółem Ogółem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -60 000,0060 000,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60 000,000,00 60 000,00

66 200,0060014 Drogi publiczne powiatowe 0,0066 200,00
600 0,00Transport i łączność 834 950,00 834 950,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -8 000,00100 000,00 92 000,00
1 966 637,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -8 000,001 958 637,00

750 -8 000,00Administracja publiczna 2 432 167,00 2 424 167,00

4810 Rezerwy -38 170,00341 552,00 303 382,00
341 552,0075818 Rezerwy ogólne i celowe -38 170,00303 382,00

758 -38 170,00Różne rozliczenia 341 552,00 303 382,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -9 800,00191 800,00 182 000,00
4300 Zakup usług pozostałych -1 000,0035 900,00 34 900,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,002 900,00 3 900,00

5 500 367,0080101 Szkoły podstawowe -9 800,005 490 567,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00104 900,00 114 700,00
4270 Zakup usług remontowych -300,002 600,00 2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu

służby cywilnej 
300,001 200,00 1 500,00

2 164 000,0080110 Gimnazja 9 800,002 173 800,00

801 0,00Oświata i wychowanie 9 888 637,00 9 888 637,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

27 400,000,00 27 400,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-27 400,0027 400,00 0,00

73 000,0085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,0073 000,00
851 0,00Ochrona zdrowia 75 000,00 75 000,00

3110 Świadczenia społeczne -51 500,002 379 000,00 2 327 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1 000,0041 000,00 40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -500,0025 000,00 24 500,00

2 465 500,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spolecznego

-53 000,002 412 500,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne -300,009 000,00 8 700,00

9 000,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby
uczęszczajace w zajęciach w centrum integracji spolecznej

-300,008 700,00

3110 Świadczenia społeczne -36 000,00187 800,00 151 800,00

187 800,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

-36 000,00151 800,00

852 -89 300,00Pomoc społeczna 3 252 810,00 3 163 510,00

Strona: 1

112 000,0092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00112 000,00
926 8 000,00Kultura fizyczna i sport 160 000,00 168 000,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:23-02-09
Ogółem

Stan na
dzień:16-12-08

Zmiana

Ogółem Ogółem
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

112 000,000,00 112 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-112 000,00112 000,00 0,00

3250 Stypendia różne -26 000,0026 000,00 0,00
4190 Nagrody motywacyjne 34 000,000,00 34 000,00

28 000,0092695 Pozostała działalność 8 000,0036 000,00

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -127 470,0022 239 820,00 22 112 350,00
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