
Załącznik Nr 2 

Uchwały  

Rady Gminy Lipie Nr XXXIX/194/2009 

         z dnia 29 grudnia 2009 roku 

 

 

WYDATKI BUDśETU GMINY 
wg działów i rozdziałów na rok 2010 

 
 
Dział 
 

Rozdz. N a z w a Kwota 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.429.728,00 
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 3.422.728,00 

  a/ wydatki bieŜące  110.928,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 110.928,00 

  b/ wydatki majątkowe   3.311.800,00 

 01030 Izby Rolnicze 7.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 7.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 7.000,00 

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

479.516,00 

 40002 Dostarczanie wody 479.516,00 

  a/ wydatki bieŜące 225.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 225.000,00 

  b/ wydatki majątkowe 254.516,00 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.621.011,33 
 60014 Drogi publiczne powiatowe 30.072,00 

  a/ wydatki bieŜące 30.072,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 30.072,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 3.585.789,33 

  a/ wydatki bieŜące 235.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 235.000,00 

  b/ wydatki majątkowe 3.350.789,33 

 60017 Drogi wewnętrzne 992.000,00 

  b/ wydatki majątkowe 992.000,00 

 60095 Pozostała działalność (fundusz sołecki) 13.150,00 

  a/ wydatki bieŜące 13.150,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 13.150,00 

630  TURYSTYKA 622.242,36 
 63095 Pozostała działalność 622.242,36 

  b/ wydatki majątkowe 622.242,36 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 98.399,38 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.500,00 
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  a/ wydatki bieŜące  75.500,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 75.500,00 

 70095 Pozostała działalność (fundusz sołecki) 22.899,38 

  a/ wydatki bieŜące 22.899,38 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 22.899,38 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71.000,00 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 50.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 50.000,00 

 71035 Cmentarze 21.000,00 

  a/ wydatki bieŜące  21.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 21.000,00 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.991.247,79 
zlec 75011 Urzędy wojewódzkie 41.414,00 

  a/ wydatki bieŜące  41.414,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.414,00 

 75020 Starostwo powiatowe 50.691,79 

  b/ wydatki majątkowe (dotacje celowe) 50.691,79 

 75022 Rady gmin 107.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 107.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 2.000,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.000,00 

 75023 Urzędy gmin (miast  miast na prawach powiatu) 1.785.642,00 

  a/ wydatki bieŜące 1.785.642,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.398.642,00 

  - pozostałe wydatki 379.500,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500,00 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 3.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 3.000,00 

 75095 Pozostała działalność 3.500,00 

  a/ wydatki bieŜące 3.500,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 3.500,00 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.097,00 

zlec 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

1.097,00 

  a/ wydatki bieŜące 1.097,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.097,00 
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754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 

147.081,00 

 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 125.900,00 

  a/ wydatki bieŜące 95.900,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.200,00 

  - pozostałe wydatki 54.700,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 

  b/ wydatki majątkowe 30.000,00 

 75495 Pozostała działalność (fundusz sołecki) 21.181,00 

  a/ wydatki bieŜące 21.181,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 21.181,00 

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

50.000,00 

 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 

budŜetowych 

50.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 50.000,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.000,00 

  - pozostałe wydatki 8.000,00 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 130.000,00 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

130.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 130.000,00 

  w tym:  

  - obsługa długu jst 130.000,00 

758  RÓśNE ROZLICZENIA 59.800,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 59.800,00 

  a/ wydatki bieŜące 59.800,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 
z tego: 

-rezerwa celowa na zadania kryzysowe –   5.800 zł 

-rezerwa ogólna                                      – 54.000 zł 

59.800,00 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.476.947,45 
 80101 Szkoły podstawowe 3.603.700,00 

  a/ wydatki bieŜące 3.603.700,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.018.000,00 

  - pozostałe wydatki 383.700,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 202.000,00 

 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 250.110,00 

  a/ wydatki bieŜące 250.110,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.410,00 

  - pozostałe wydatki 31.900,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.800,00 

 80104 Przedszkola 923.100,00 
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  a/ wydatki bieŜące 923.100,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696.100,00 

  - pozostałe wydatki 187.800,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.200,00 

 80110 Gimnazja 1.812.700,00 

  a/ wydatki bieŜące 1.812.700,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.523.400,00 

  - pozostałe wydatki 178.300,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.000,00 

 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 233.100,00 

  a/ wydatki bieŜące 233.100,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.300,00 

  - pozostałe wydatki 108.800,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 

 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 306.400,00 

  a/ wydatki bieŜące 306.400,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.200,00 

  - pozostałe wydatki 32.200,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 17.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 17.000,00 

 80148 Stołówki szkolne 215.760,00 

  a/ wydatki bieŜące 215.760,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.560,00 

  - pozostałe wydatki 67.100,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 

 80195 Pozostała działalność 37.640,00 

  a/ wydatki bieŜące 37.640,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 37.640,00 

 80195 Pozostała działalność (fundusz sołecki) 77.437,45 

  a/ wydatki bieŜące 77.437,45 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 77.437,45 

851  OCHRONA ZDROWIA 103.032,00 
 85153 Zwalczanie narkomanii 2.500,00 

  a/ wydatki bieŜące 2.500,00 

  w tym  

  - pozostałe wydatki 2.500,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.500,00 

  a/ wydatki bieŜące 90.500,00 

  w tym:  
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  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.400,00 

  - pozostałe wydatki 40.100,00 

 85195 Pozostała działalność 10.032,00 

  a/ wydatki bieŜące 10.032,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 10.032,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 2.486.343,00 
 85202 Domy pomocy społecznej 48.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 48.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 48.000,00 

zlec 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.977.300,00 

  a/ wydatki bieŜące 1.977.300,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.656,00 

  - pozostałe wydatki 5.267,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.905.377,00 

zlec 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

1.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 1.000,00 

  w tym:  

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 
cel.włas. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

7.600,00 

  a/ wydatki bieŜące 7.600,00 

  w tym:  

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.600,00 
cel.włas. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

19.100,00 

  a/ wydatki bieŜące 19.100,00 

  w tym:  

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.100,00 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

75.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 75.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 4.000,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.000,00 
cel.włas. 85216 Zasiłki stałe 59.800,00 

  a/ wydatki bieŜące 59.800,00 

  w tym:  

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.800,00 
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cel.włas. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102.800,00 

  a/ wydatki bieŜące 102.800,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.200,00 

  - pozostałe wydatki 2.600,00 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 166.030,00 

  a/ wydatki bieŜące 166.030,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158.330,00 

  - pozostałe wydatki 6.700,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.813,00 

  a/ wydatki bieŜące 15.813,00 

  w tym:   

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.913,00 

  - pozostałe wydatki 100,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 

 85295 Pozostała działalność / doŜywianie uczniów / 10.400,00 

  a/ wydatki bieŜące 10.400,00 

  w tym:  

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.400,00 

 85295 Pozostała działalność /dostarczanie Ŝywności/ 3.500,00 

  a/ wydatki bieŜące 3.500,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 3.500,00 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 192.000,00 
 85401 Świetlice szkolne 192.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 192.000,00 

  w tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.800,00 

  - pozostałe wydatki 8.600,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.600,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 450.000,00 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 450.000,00 

  w tym:  

  - pozostałe wydatki 450.000,00 

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 373.551,77 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 177.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 177.000,00 

  w tym:  

  - dotacja na zadania bieŜące (podmiotowa) 177.000,00 

 92116 Biblioteki 160.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 160.000,00 

  w tym:  

  - dotacja na zadania bieŜące (podmiotowa) 160.000,00 

 92195 Pozostała działalność (fundusz sołecki) 36.551,77 

  a/ wydatki bieŜące 36.551,77 

  w tym:   
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  - pozostałe wydatki 36.551,77 

926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT  47.596,78 
 92695 Pozostała działalność 18.000,00 

  a/ wydatki bieŜące 18.000,00 

  w tym:   

  - pozostałe wydatki 18.000,00 

 92695 Pozostała działalność (fundusz sołecki) 29.596,78 

  a/ wydatki bieŜące 29.596,78 

  w tym:   

  - pozostałe wydatki 29.596,78 

                             O G Ó Ł E M  22.830.593,86 
            
Z kwoty ogółem przypada na: 
 
a/ wydatki bieŜące                                  14.218.554,38 
w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                8.068.622,00 
- pozostałe wydatki         3.109.655,38                                      
- świadczenia na rzecz osób fizycznych      2.573.277,00 
- dotacja na zadania bieŜące (podmiotowa)        337.000,00 
- obsługa długu publicznego          130.000,00 
 
b/ wydatki majątkowe                                                                                            8.612.039,48 
 


