
Załącznik Nr 3 
 

WYDATKI BUD śETU GMINY 
 

wg działów i rozdziałów na rok 2009 
 
 
Dział 
 

Rozdz. N a z w a Kwota 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.074.913  
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 2.066.913 
  a/ wydatki bieŜące 180.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 180.000 
  b/ wydatki majątkowe   1.886.913 
 01030 Izby Rolnicze 8.000 
  a/ wydatki bieŜące 8.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 8.000 

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 
ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WODĘ 

403.000 

 40002 Dostarczanie wody 403.000 
  a/ wydatki bieŜące 217.400 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 217.400 
  b/ wydatki majątkowe 185.600 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.855.000 
 60014 Drogi publiczne powiatowe 160.000 
  b/ wydatki majątkowe ( dotacje celowe) 160.000 
 60016 Drogi publiczne gminne 1.370.000 
  a/ wydatki bieŜące 190.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 190.000 
  b/ wydatki majątkowe 1.180.000 
 60017 Drogi wewnętrzne 300.000 
  b/ wydatki majątkowe 300.000 
 60095 Pozostała działalność 25.000 
  a/ wydatki bieŜące 25.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 25.000 

630  TURYSTYKA 194.302 
 63095 Pozostała działalność 194.302 
  b/ wydatki majątkowe 194.302 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 207.000  
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207.000 
  a/ wydatki bieŜące  57.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 57.000 
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  b/ wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) 150.000 
710  DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 83.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80.000 
  a/ wydatki bieŜące 80.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 80.000 
 71035 Cmentarze 3.000 
  a/ wydatki bieŜące  3.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 3.000 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.949.342  
zlec 75011 Urzędy wojewódzkie 41.142 

  a/ wydatki bieŜące  41.142 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 35.000 
  - pochodne od wynagrodzeń 6.142 
 75020 Starostwo powiatowe 91 
  b/ wydatki majątkowe (dotacje celowe) 91 
 75022 Rady gmin 116.000 
  a/ wydatki bieŜące 116.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 116.000 
 75023 Urzędy gmin (miast  miast na prawach powiatu) 1.792.109 
  a/ wydatki bieŜące 1.782.109 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 1.182.280 
  - pochodne od wynagrodzeń 194.100 
  - pozostałe wydatki 405.729 
  b/ wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) 10.000 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 

1.082 

zlec 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1.082 

  a/ wydatki bieŜące 1.082 
  w tym:  
  - wynagrodzenia  920 
  - pochodne od wynagrodzeń 162 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 

87.000 

 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 85.000 
  a/ wydatki bieŜące 85.000 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 35.000 
  - pochodne od wynagrodzeń 1.800 
  - pozostałe wydatki 48.200 
 75414 Obrona cywilna 2.000 
  a/ wydatki bieŜące 2.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 2.000 
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756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 

52.000 

 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
budŜetowych 

52.000 

  a/ wydatki bieŜące 52.000 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 45.000 
  - pozostałe wydatki 7.000 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 90.800 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 
90.800 

  a/ wydatki bieŜące 90.800 
  w tym:  
  - obsługa długu publicznego 90.800 

758  RÓśNE ROZLICZENIA 70.106 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.106 
  a/ wydatki bieŜące 70.106 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki  

z tego: 
-rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 10.106 zł 
-rezerwa ogólna                                      – 60.000 zł 

70.106 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.324.062  
 80101 Szkoły podstawowe 3.444.647 
  a/ wydatki bieŜące 3.444.647 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 2.334.500 
  - pochodne od wynagrodzeń  442.880 
  - pozostałe wydatki 667.267 
 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 265.618 
  a/ wydatki bieŜące 265.618 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 181.400 
  - pochodne od wynagrodzeń  32.790 
  - pozostałe wydatki 51.428 
 80104 Przedszkola 960.946 
  a/ wydatki bieŜące 960.946 
  w tym:  
  - wynagrodzenia  599.700 
  - pochodne od wynagrodzeń 112.210 
  - pozostałe wydatki 249.036 
 80110 Gimnazja 1.869.483 
  a/ wydatki bieŜące 1.869.483 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 1.284.500 
  - pochodne od wynagrodzeń 244.200 
  - pozostałe wydatki 340.783 
 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 247.764 
  a/ wydatki bieŜące 247.764 
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  w tym:  
  - wynagrodzenia 101.450 
  - pochodne od wynagrodzeń 18.000 
  - pozostałe wydatki 128.314 
 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 271.820 
  a/ wydatki bieŜące 271.820 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 192.800 
  - pochodne od wynagrodzeń 33.780 
  - pozostałe wydatki 45.240 
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.800 
  a/ wydatki bieŜące 22.800 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 22.800 
 80148 Stołówki szkolne 205.249 
  a/ wydatki bieŜące 205.249 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 113.010 
  - pochodne od wynagrodzeń 20.120 
  - pozostałe wydatki 72.119 
 80195 Pozostała działalność 35.735 
  a/ wydatki bieŜące 35.735 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 35.735 

851  OCHRONA ZDROWIA 94.038 
 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 
  a/ wydatki bieŜące 2.000 
  w tym  
  - pozostałe wydatki 2.000 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92.000 
  a/ wydatki bieŜące 92.000 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 45.000 
  - pozostałe wydatki 47.000 
 85195 Pozostała działalność 38 

  a/ wydatki bieŜące 38 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 38 
852  POMOC SPOŁECZNA 2.597.785 
 85202 Domy pomocy społecznej 30.000 
  a/ wydatki bieŜące 30.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 30.000 
zlec 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2.133.555 

  a/ wydatki bieŜące 2.133.555 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 46.570 
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  - pochodne od wynagrodzeń 18.910 
  - pozostałe wydatki 2.068.075 
zlec 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

6.845 

  a/ wydatki bieŜące 6.845 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 6.845 
zlec 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
59.348 

  a/ wydatki bieŜące 59.348 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 59.348 
cel.włas. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
24.627 

  a/ wydatki bieŜące 24.627 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 24.627 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
72.000 

  a/ wydatki bieŜące 72.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 72.000 
cel.włas. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 103.483 
  a/ wydatki bieŜące 103.483 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 83.500 
  - pochodne od wynagrodzeń 15.455 
  - pozostałe wydatki  4.528 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 120.822 
  a/ wydatki bieŜące 120.822 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 97.130 
  - pochodne od wynagrodzeń 17.692 
  - pozostałe wydatki 6.000 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.533 
  a/ wydatki bieŜące 18.533 
  w tym:   
  - wynagrodzenia 15.030 
  - pochodne od wynagrodzeń 2.783 
  - pozostałe wydatki 720 
cel.włas. 85295 Pozostała działalność / doŜywianie uczniów / 14.772 
  a/ wydatki bieŜące 14.772 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 14.772 
 85295 Pozostała działalność / doŜywianie uczniów / 10.300 
  a/ wydatki bieŜące 10.300 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 10.300 
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 85295 Pozostała działalność /dostarczanie Ŝywności/ 3.500 
  a/ wydatki bieŜące 3.500 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 3.500 
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 219.488  
 85401 Świetlice szkolne 219.488 
  a/ wydatki bieŜące 219.488 
  w tym:  
  - wynagrodzenia 163.670 
  - pochodne od wynagrodzeń 30.200 
  - pozostałe wydatki 25.618 
900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400.000 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400.000 
  a/ wydatki bieŜące 400.000 
  w tym:  
  - pozostałe wydatki 400.000 
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
335.000 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173.000 
  a/ wydatki bieŜące 173.000 
  w tym:  
  - dotacja podmiotowa 173.000 
 92116 Biblioteki 162.000 
  a/ wydatki bieŜące 162.000 
  w tym:  
  - dotacja podmiotowa 162.000 
926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT  20.000  
 92695 Pozostała działalność 20.000 
  a/ wydatki bieŜące 20.000 
  w tym:   
  - pozostałe wydatki 20.000 

                             O G Ó Ł E M  18.057.918 
            
Z kwoty ogółem przypada na: 
 
a/ wydatki bieŜące                                                                                                   13.991.012 
w tym: 
- wynagrodzenia              6.556.460 
- pochodne od wynagrodzeń                             1.191.224                                      
- dotacje podmiotowe                335.000 
- obsługa długu publicznego                 90.800 
- pozostałe wydatki                                                                                                      5.817.528 
 
b/ wydatki majątkowe                                                                                                 4.066.906 
 


