
Zarz dzenie Nr 5/04
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko

z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie: uk adu wykonawczego bud etu Miasta i Gminy Drezdenko na rok 2004

Na podstawie art. 126 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z pó n. zm.); w zwi zku z § 1 i 2 uchwa y
bud etowej na rok 2004 Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2004
roku oraz rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie
szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr
68 poz.634 z pó n. zm.)

zarz dza si  co nast puje:

§1

Dokonuje si  podzia u:
dochodów w kwocie   22.481.811 z .
wydatków w kwocie   25.481.811 z .

w szczegó owo ci : dzia , rozdzia , paragraf obowi zuj cej klasyfikacji bud etowej zgodnie z
za cznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarz dzenia.

§2

Dokonuje si  szczegó owego podzia u dochodów i wydatków bud etu Miasta i  Gminy
Drezdenko na 2004 rok realizuj cych bud et dla:

1.jednostki bud etowej - Urz d Miasta i Gminy w Drezdenku 2.jednostki
bud etowej - Miejsko-Gminny Zespó  O wiaty w Drezdenku 3.jednostki
bud etowej - O rodek Pomocy Spo ecznej w Drezdenku

§3

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc  obowi zuj  od 1 stycznia 2004
roku.



Uk ad wykonawczy dochodów bud etowych
do Zarz dzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Drezdenko
Nr 5/2004
z dnia 26 stycznia 2004 roku

Za cznik Nr 1

Dz. Rozdz. § Okre lenie klasyfikacji
bud etowej

Plan na
2004 rok

Jednostka
realizuj ca
bud et

i 2 3 4 5 6
020 Le nictwo 2.000

02095 Pozosta a dzia alno 2.000
0750 Dochody z najmu i dzier awy

sk adników maj tkowych Skarbu
Pa stwa, jednostek samorz du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

2.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 796.000
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomo ciami
796.000

0470 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i
ytkowanie wieczyste nieruchomo ci

80.000

0750 Dochody z najmu i dzier awy
sk adników maj tkowych Skarbu
Pa stwa, jednostek samorz du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

125.000

0760 Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego

przys uguj cego osobom fizycznym w
prawo w asno ci

12.000

0830 Wp ywy z us ug 25.000
0840 Wp ywy ze sprzeda y wyrobów i

sk adników maj tkowych
550.000

0920 Pozosta e odsetki 4.000
750 Administracja publiczna 145.900

75011 Urz dy wojewódzkie 145.900
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu

pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

137.900

UMiG
Drezdenko

75095 Pozosta a dzia alno 8.000



0690 Wp ywy z ró nych op at 8.000
751 Urz dy naczelnych organów w adzy

pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz downictwa

2.780

75101 Urz dy naczelnych organów w adzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa

2.780

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

2.780

756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem

8.668.350

75601 Wp ywy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

10.000

0350 Podatek od dzia alno ci gospodarczej
osób fizycznych, op aconych w formie
karty podatkowej

10.000

75615 Wp ywy z podatku rolnego, podatku
le nego, podatku od czynno ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op at
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

5.021.600

0310 Podatek od nieruchomo ci 3.890.000
0320 Podatek rolny 266.900
0330 Podatek le ny 408.200
0340 Podatek od rodków transportowych 151.000
0360 Podatek od spadków i darowizn 14.300
0370 Podatek od posiadania psów 4.200
0430 Wp ywy z op aty targowej 70.000
0440 Wp ywy z op aty miejscowej 3.000
0450 Wp ywy z op aty administracyjnej za

czynno ci urz dowe
20.000

0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 174.000
0910 Odsetki od nieterminowych wp at z

tytu u podatków i op at
20.000

75618 Wp ywy z innych op at stanowi cych
dochody jednostek samorz du
terytorialnego na podstawie ustaw

317.332

0410 Wp ywy z op aty skarbowej 90.000
0460 Wp ywy z op aty eksploatacyjnej 5.000
0480 Wp ywy z op at za zezwolenia na

sprzeda  napojów alkoholowych
222.332

75621 Udzia y gmin w podatkach stanowi cych
dochód bud etu pa stwa

3.319.418



0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.061.418
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 258.000

758 Ró ne rozliczenia 10.208.331
75801 Cze  o wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz du terytorialnego
7.391.845

2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 7.391.845
75807 Cz  wyrównawcza subwencji ogólnej

dla gmin
2.791.486

2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 2.791.486
75814 Ró ne rozliczenia finansowe 25.000

0920 Pozosta e odsetki 25.000
801 wiata i wychowanie 199.850 MGZO

80101 Szko y podstawowe 15.700 Drezdenko
0830 Wp ywy z us ug 15.700

80104 Przedszkola 183.600
0830 Wp ywy z us ug 183.600

80110 Gimnazja 550
0830 Wp ywy z us ug 550852

Pomoc spo eczna 1.458.600
85203 rodki wsparcia 103.000

UMiG
Drezdenko

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

103.000

85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne
op acane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo ecznej

64.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

64.000

85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki
na ubezpieczenia spo eczne

1.040.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

1.040.000

85216 Zasi ki rodzinne, piel gnacyjne i
wychowawcze

51.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

51.000

85219 rodki pomocy spo ecznej 181.300



2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

181.300

85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne
us ugi opieku cze

19.300

0830 Wp ywy z us ug 1.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu

pa stwa na realizacj  zada  bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada  zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

18.300

926 Kultura fizyczna i sport 1.000.000
92601 Obiekty sportowe 1.000.000

6090 Dotacje celowe otrzymane ze rodków
specjalnych na finansowanie lub
dofinansowanie zada  inwestycyjnych

1000.000

OPS
Drezdenko
UMiG
Drezdenko

RAZE M: 22.481.811



Uk ad wykonawczy wydatków bud etowych do
Zarz dzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Drezdenko Nr 5/2004 z dnia 26 stycznia
2004 roku Za cznik Nr 2

Dz. Rozdz. § Okre lenie klasyfikacji bud etowej Plan na
2004 rok

Jednostka
realizuj ca

bud et
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i owiectwo 216.000 UMiG D-KO

01008 Melioracje wodne 40.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 40.000

01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna
wsi

170.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud etowych

170.000

01030 Izby rolnicze 6.000

2850 Wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysoko ci 2% uzyskanych wp ywów w
podatku rolnym

6.000

600 Transport i czno 405.500

60016 Drogi publiczne gminne 289.500

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 20.000

4270 Zakup us ug remontowych 72.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 80.500

6050 Wydatki            inwestycyjne           jednostek
bud etowych

117.000

60017 Drogi wewn trzne 116.000

6050 Wydatki            inwestycyjne           jednostek
bud etowych

116.000



630 Turystyka 24.000

63003 Zadania     w     zakresie     upowszechniania
turystyki

24.000

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 2.000

4270 Zakup us ug remontowych 10.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 12.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 131.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 131.000

4260 Zakup energii 500

4270 Zakup us ug remontowych 10.500

4300 Zakup us ug pozosta ych 52.000

4430 Ró ne op aty i sk adki 7.000

4590 Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz
osób fizycznych

2.000

4600 Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz
osób        prawnych    i    innych    jednostek
organizacyjnych

19.000

6050 Wydatki            inwestycyjne           jednostek
bud etowych

40.000

710 Dzia alno  us ugowa 157.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 87.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 87.000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 70.000

750 Administracja publiczna 3.502.518

75011 Urz dy wojewódzkie 137.900

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104.482



4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.742

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 19.853

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 2.823

75022 Rady   gmin   (miast   i   miast   na   prawach
powiatu)

149.293

3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 116.250

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 8.543

4300 Zakup us ug pozosta ych 4.500

4410 Podró e s bowe krajowe 3.000

4430 Ró ne op aty i sk adki 17.000

75023 Urz dy  gmin  (miast  i   miast  na  prawach
powiatu)

3.137.525

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

4.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.738.481

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.002

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 307.101

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 44.521

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 140.000

4260 Zakup energii 48.000

4270 Zakup us ug remontowych 20.000

4280 Zakup us ug zdrowotnych 4.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 180.350

4410 Podró e s bowe krajowe 10.000

4430 Ró ne op aty i sk adki 5.500

4440 Odpisy  na  zak adowy   fundusz   wiadcze
socjalnych

41.570



6050 Wydatki           inwestycyjne          jednostek
bud etowych

435.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud etowych

23.000

75095 Pozosta a dzia alno 77.800

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

4.550

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 3.250

4300 Zakup us ug pozosta ych 66.500

4420 Podró e s bowe zagraniczne 3.000

751 4430 Ró ne op aty i sk adki Urz dy     naczelnych
organów     w adzy pa stwowej,   kontroli   i
ochrony   prawa oraz s downictwa 500

75101 Urz dy      naczelnych      organów      w adzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa

2.780

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 259

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 37

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 680

4300 Zakup us ug pozosta ych 1.804

754 Bezpiecze stwo     publiczne     i     ochrona
przeciwpo arowa

139.100

75412 Ochotnicze stra e po arne 134.500

2710 Wydatki   na   pomoc   finansow    udzielon
mi dzy            jednostkami            samorz du
terytorialnego na dofinansowanie w asnych
zada  bie cych

700

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

3.500

3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 60.500



4260 Zakup energii 10.000

4270 Zakup us ug remontowych 11.000

4280 Zakup us ug zdrowotnych 5.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 11.800

4410 Podró e s bowe krajowe 1.000

4420 Podró e s bowe zagraniczne 1.000

4430 Ró ne op aty i sk adki 10.000

75414 Obrona cywilna 4.600

3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.300

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 2.000

4410 Podró e s bowe krajowe 300

756 Dochody   od   osób   prawnych,   od   osób
fizycznych   i   od   innych   jednostek nie
posiadaj cych   osobowo ci  prawnej   oraz
wydatki zwi zane z ich poborem

98.515

75647 Pobór  podatków,   op at   i   niepodatkowych
nale no ci bud etowych

98.515

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32.902

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 1.723

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 245

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 5.645

4300 Zakup us ug pozosta ych 40.000

4430 Ró ne op aty i sk adki 18.000

757 Obs uga d ugu publicznego 175.559 UMiG D-ko

75702 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i
po yczek        j ednostek        samorz du
terytorialnego

175.559



8070 Odsetki      i      dyskonto      od      krajowych
skarbowych  papierów  warto ciowych  oraz
po yczek i kredytów

175.559

758 Ró ne rozliczenia 85.135

75818 Rezerwy ogólne i celowe 85.135

4810 Rezerwy 85.135

801 wiata i wychowanie 9.406.758 MGZO w D-ku

80101 Szko y podstawowe 5.236.459

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

129.809

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.319.827

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 257.509

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 664.442

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 90.344

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 239.900

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek

23.800

4260 Zakup energii 115.350

4270 Zakup us ug remontowych 52.700

4280 Zakup us ug zdrowotnych 6.270

4300 Zakup us ug pozosta ych 71.330

4410 Podró e s bowe krajowe 6.300

4430 Ró ne op aty i sk adki 2.000

4440 Odpisy  na  zak adowy   fundusz   wiadcze
socjalnych

209.078



6050 Wydatki            inwestycyjne           jednostek
bud etowych

40.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud etowych

7.800

80104 Przedszkola 827.730

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

8.688

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 499.175

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.245

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 97.406

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 13.265

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 8.600

4220 Zakup rodków ywno ci 81.900

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek

4.000

4260 Zakup energii 33.000

4270 Zakup us ug remontowych 4.500

4280 Zakup us ug zdrowotnych 1.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 8.250

4410 Podró e s bowe krajowe 500

4440 Odpisy  na  zak adów}'   fundusz   wiadcze
socjalnych

29.201

80110 Gimnazja 2.348.439

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

12.590

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.545.504

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 124.591

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 300.450



4120 Sk adki na Fundusz Pracy 40.918

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 68.000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek

4.000

4260 Zakup energii 98.000

4270 Zakup us ug remontowych 14.900

4280 Zakup us ug zdrowotnych 2.500

4300 Zakup us ug pozosta ych 28.000

4410 Podró e s bowe krajowe 3.500

4430 Ró ne op aty i sk adki 3.000

4440 Odpisy  na  zak adowy   fundusz  wiadcze
socjalnych

102.486

80113 Dowo enie uczniów do szkó 495.970

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

600

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122.384

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.486

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 23.544

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 3.206

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 105.500

4270 Zakup us ug remontowych 15.000

4280 Zakup us ug zdrowotnych 300

4300 Zakup us ug pozosta ych 203.500

4430 Ró ne op aty i sk adki 10.000

4440 Odpisy  na   zak adowy  fundusz   wiadcze
socjalnych

3.450



80114 Zespo y ekonomiczno-administracyjne szkó 389.392

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

1.200

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238.236

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.263

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 46.144

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 6.284

4210 Zakup materia ów i wyposa enie 22.000

4260 Zakup energii 16.000

4270 Zakup us ug remontowych 8.000

4280 Zakup us ug zdrowotnych 200

4300 Zakup us ug pozosta ych 24.700

4410 Podró e s bowe krajowe 1.500

4430 Ró ne op aty i sk adki 1.000

4440 Odpisy na zak adowy  fundusz  wiadcze
socjalnych

5.865

80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 47.856

3250 Stypendia ró ne 1.180

4300 Zakup us ug pozosta ych 23.928

4410 Podró e s bowe krajowe 22.748

80195 Pozosta a dzia alno 60.912

4440 Odpisy  na  zak adowy   fundusz   wiadcze
socjalnych

60.912

851 Ochrona zdrowia 185.917 UMiG D-ko



85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 185.917

2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie
lub   dofinansowanie   zada    zleconych   do
realizacji stowarzyszeniom

7.000

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

3.500

3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.200

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 3.000

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 350

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 27.600

4220 Zakup rodków ywno ci 17.862

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek

2.000

4270 Zakup us ug remontowych 5.800

4300 Zakup us ug pozosta ych 106.605

4410 Podró e s bowe krajowe 1.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud etowych

4.000

852 Pomoc spo eczna 2.934.286 OPS w D-ku

85203 rodki wsparcia 103.000

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

300

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.299

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.160

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 11.429

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 1.580

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 11.700

4260 Zakup energii 3.000



4300 Zakup us ug pozosta ych 7.902

4410 Podró e s bowe krajowe 600

4440 Odpisy  na  zak adowy   fundusz   wiadcze
socjalnych

2.030

85213 Sk adki     na     ubezpieczenia     zdrowotne
op acane   za   osoby   pobieraj ce   niektóre
wiadczenia z pomocy spo ecznej

64.000

4130 Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne 64.000

85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na
ubezpieczenia spo eczne

1.107.000

3110 wiadczenia spo eczne 991.188

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 115.812

85215 Dodatki mieszkaniowe 700.000 UMiG w D-ku

3110 wiadczenia spo eczne 700.000

85216 Zasi ki        rodzinne,        piel gnacyjne        i
wychowawcze

51.000 OPS D-ko

3110 wiadczenia spo eczne 51.000

85219 rodki pomocy spo ecznej 494.560

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze

3.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316.494

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.650

4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 60.493

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 8.358

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 16.370

4260 Zakup energii 3.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 28.500

4410 Podró e s bowe krajowe 600



4430 Ró ne op aty i sk adki 400

4440 Odpisy na  zak adowy  fundusz  wiadcze
socjalnych

9.695

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud etowych

20.000

85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi
opieku cze

18.300

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 2.629

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 364

4300 Zakup us ug pozosta ych 15.307

85295 Pozosta a dzia alno 396.426

3110 wiadczenia spo eczne 366.756

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.400

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.020

4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 2.734

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 378

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 2.500

4260 Zakup energii 2.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 6.000

4410 Podró e s bowe krajowe 300

4440 Odpisy  na  zak adowy  fundusz  wiadcze
socjalnych

338

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 309.145 MGZO w D-ku

85401 wietlice szkolne 309.145

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228.450

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.794



4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 44.479

4120 Sk adki na Fundusz Pracy 6.057

4440 Odpisy  na  zak adowy   fundusz  wiadcze
socjalnych

11.365

900 Gospodarka       ciekowa       i       ochrona
rodowiska

5.092.473 UMiG w D-ku

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 4.353.373

4300 Zakup us ug pozosta ych 63.000

6050 Wydatki           inwestycyjne           jednostek
bud etowych

4.290.373

90002 Gospodarka odpadami ____2O000 J

4300 Zakup us ug pozosta ych 20.00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 119.000

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 4.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 115.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 102.000

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 27.000

4260 Zakup energii 5.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 70.000

90007 Zmniejszenie ha asu i wibracji 600

4300 Zakup us ug pozosta ych 600

90015 wietlenie ulic, placów i dróg 395.000

4260 Zakup energii 213.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 112.000

6050 Wydatki           inwestycyjne          jednostek
bud etowych

70.000

90095 Pozosta a dzia alno 102.500



4210 Zakup materia ów i wyposa enia 10.000

4260 Zakup energii 4.000

4270 Zakup us ug remontowych 1.500

4300 Zakup us ug pozosta ych 87.000

921 Kultura        i        ochrona        dziedzictwa
narodowego

1.026.825

92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 525.500

2550 Dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji
kultury

455.000

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 7.500

4260 Zakup energii 9.000

4270 Zakup us ug remontowych 50.000

4300 Zakup us ug pozosta ych 4.000

92116 Biblioteki 356.000

2550 Dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji
kultury

356.000

92118 Muzea 125.325

2550 Dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji
kultury

125.325

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 20.000

4270 Zakup us ug remontowych 20.000

926 Kultura fizyczna i sport 1.589.300

92601 Obiekty sportowe 1.335.300

6050 Wydatki           inwestycyjne          jednostek
bud etowych

1.335.300

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 254.00



2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie
lub   dofinansowanie   zada    zleconych   do
realizacji stowarzyszeniom

214.000

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodze

13.200

4210 Zakup materia ów i wyposa enia 2.300

4260 Zakup energii 4.500

4300 Zakup us ug pozosta ych 20.000

Ogó em 25.481.811


