
      Załącznik nr 2
                    do sprawozdania

z wykonania budżetu
za rok 2007 

Wydatki za 2007 r.
Klasyfikacja budżetowa Nazwa – działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie
dział rozdział paragra

f010 Rolnictwo i Łowiectwo 100.967,46 94.838,35
01009 Spółki wodne 6.000,00 4.863,32

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 -
4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 4.863,32

01030 Izby Rolnicze 5.120,00 4.800,00
2850 wpływy gminy na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.120,00 4.800,00
01095 Pozostała działalność (zad. wł.) 34.100,00 30.650,57

3040 nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane 
do wynagrodzeń

2.600,00 2.600,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe - -
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.400,00 4.284,45
4300 zakup usług pozostałych 25.100,00 23.766,12

01095 Pozostała działalność (zad. zlec.) 55.747,46 54.524,46
4300 zakup usług pozostałych 54.654,36 53.455,36
4430 różne opłaty i składki 1.093,10 1.069,10

600 Transport i łączność 1.279.526,00 1.101.263,60
60011 Drogi publiczne krajowe 11.100,00 11.100,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 11.100,00 11.100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 237.200,00 107.104,41

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 237.200,00 107.104,41
60016 Drogi publiczne gminne 903.657,00 855.987,98

4210 zakup materiałów i wyposażenia 37.000,00 35.914,11
4270 zakup usług remontowych 25.000,00 24.047,61
4300 zakup usług pozostałych 58.000,00 56.454,79
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 779.657,00 735.616,81
6060 wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. 4.000,00 3.954,66

60017 Drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych) 127.569,00 127.071,21
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 127.569,00 127.071,21

750 Administracja publiczna 1.766.561,00 1.662.232,99
75011 Urzędy wojewódzkie 66.278,00 66.278,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 45.171,00 45.171,00
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.400,00 4.400,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.519,00 4.519,00
4120 składki na fundusz pracy 1.215,00 1.215,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia  (z tego akcja 

kurierska na rzecz obrony – 140 zł)
1.000,00 1.000,00

4300 zakup usług pozostałych 2.971,00 2.971,00
4410 podróże służbowe krajowe, koszt transportu 

dowodów osobistych 
749,00 749,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 2.253,00 2.253,00
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75022 Rada Gminy 99.200,00 87.613,44
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82.000,00 79.980,72
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 5.469,64
4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 -
4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 1.207,94
4420 podróże służbowe zagraniczne 200,00 165,14
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
7.000,00 790,00

75023 Urzędy Gmin 1.569.083,00 1.491.775,35
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzenia
1.000,00 129,42

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 894.000,00 889.097,52
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.337,00 53.337,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 150.560,00 148.195,72
4120 składki na fundusz pracy 23.068,00 22.714,37
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych
14.000,00 11.543,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 5.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 108.400,00 76.568,22
4260 zakup energii 8.000,00 6.433,32
4270 zakup usług remontowych 45.000,00 38.745,85
4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 260,00
4300 zakup usług pozostałych 95.000,00 90.659,76
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 4.600,00 4.200,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 

komórkowej
4.500,00 3.986,55

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 
stacjonarnej

22.000,00 15.797,30

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

3.000,00 946,40

4410 podróże służbowe krajowe 37.000,00 32.907,55
4420 podróże służbowe zagraniczne 700,00 673,93
4430 różne opłaty i składki 8.000,00 6.659,29
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.918,00 15.918,00
4530 podatek od towarów i usług (VAT) 17.000,00 17.909,00
4700 szkolenie pracowników 22.000,00 19.335,70
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4.000,00 1.749,53

4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji

32.000,00 29.007,92

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 636,09
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 636,09
4300 zakup usług pozostałych 500,00 -

75095 Pozostała działalność 30.000,00 15.930,11
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 
bieżących (na Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 5.000zł)

5.000,00 1.506,00

4270 zakup usług pozostałych 25.000,00 14.424,11
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.488,00 9.488,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa (zad. zlec.)

759,00 759,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109,00
4120 składki na fundusz pracy 16,00 16,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 634,00 634,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.729,00 8.729,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.960,00 3.960,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 376,00 376,03
4120 składki na fundusz pracy 54,00 53,90
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.199,00 2.199,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon. 940,00 940,31
4410 podróże służbowe krajowe 600,00 599,76

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.091,00 140.394,04
75412 Ochotnicze straże pożarne 147.991,00 139.284,60

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń

2.500,00 2.450,50

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 27.620,00 27.544,23
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.480,00 1.480,11
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.837,00 4.831,90
4120 składki na fundusz pracy 727,00 723,08
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 1.200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 46.820,00 45.035,96
4260 zakup energii 10.000,00 6.732,28
4270 zakup usług remontowych 8.000,00 7.962,00
4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00 680,00
4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 3.832,78
4410 podróże służbowe krajowe 600,00 529,76
4430 różne opłaty i składki 8.000,00 7.370,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj. 1.207,00 1.207,00
4700 szkolenia pracowników 6.500,00 6.205,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 21.500,00 21.500,00

75414 Obrona cywilna (zad. zlec.) 600,00 600,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00

75414 Obrona cywilna (zad. wł.) 1.500,00 509,44
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 103,00 102,60
4120 składki na Fundusz Pracy 15,00 14,70
4210 zakup materiałów i wyposażenia 882,00 358,71
4300 zakup usług pozostałych 300,00 -
4410 podróże służbowe krajowe 200,00 33,43

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem
40.500,00 30.605,83

75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności  
budżetowych

40.500,00 30.605,83

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000,00 3.775,00
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23.500,00 21.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 1.324,62
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4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 3.322,35
4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00 983,99
4430 różne opłaty i składki 500,00 -
4740 zakup materiałów papierniczych                      do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1.000,00 199,87

757 Obsługa długu publicznego 51.000,00 45.712,39
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
51.000,00 45.712,39

8010 rozliczenia z bankami związane z obsługa długu 
publicznego

1.000,00 588,50

8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów wartościowych 
oraz od krajowych pożyczek i kredytów

50.000,00 45.123,89

758 Różne rozliczenia - -
75818 Rezerwy ogólne i celowe - -

4810 rezerwy - -
801 Oświata i wychowanie 3.291.553,00 3.255.283,22

80101 Szkoły podstawowe 1.859.621,00 1.847.239,29
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń
91.500,00 91.046,15

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.183.406,00 1.178.925,63
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 88.780,00 88.778,67
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 221.063,00 220.773,76
4120 składki na Fundusz Pracy 32.280,00 31.432,59
4210 zakup materiałów i wyposażenia 88.361,00 87.064,37
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek – ze środków własnych
3.000,00 2.808,74

4240 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 
(wyprawka szkolna-ze środków dotacji z UW) 

- -

4260 zakup energii 18.398,00 17.385,22
4270 zakup usług remontowych 34.342,00 34.288,67
4280 zakup usług zdrowotnych 1.500,00 1.083,00
4300 zakup usług pozostałych 8.472,00 7.428,99
4350 opłaty za usługi internetowe 4.850,00 4.754,48
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon. 6.500,00 6.461,91
4410 podróże służbowe krajowe 3.000,00 2.304,11
4430 różne opłaty i składki 3.275,00 2.679,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 68.194,00 68.194,00
4700 szkolenie pracowników 2.700,00 1.830,00

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 138.842,00 135.373,43
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. 9.400,00 8.939,45
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 94.700,00 93.560,98
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.200,00 8.179,67
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.823,00 15.511,36
4120 składki na Fundusz Pracy 2.597,00 2.441,06
4210 zakup materiałów i wyposażenia - -
4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek 500,00 385,23
4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 133,68
4410 podróże służbowe krajowe 100,00 -
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.222,00 6.222,00
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80110 Gimnazjum 999.502,00 984.076,05
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. 53.000,00 52.353,79
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 616.000,00 612.247,55
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.000,00 48.909,10
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 125.000,00 123.739,15
4120 składki na Fundusz Pracy 17.400,00 16.991,75
4210 zakup materiałów i wyposażenia 66.124,00 61.295,70
4240 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 1.900,00 1.048,00
4260 zakup energii 6.000,00 4.666,87
4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 179,00
4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.716,30
4350 opłaty za usługi internetowe 1.500,00 805,13
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii 

stacjon.
2.500,00 2.083,52

4410 podróże służbowe krajowe 1.400,00 978,19
4430 różne opłaty i składki 1.200,00 1.114,00
4440 odpis na zakł. fundusz świadczeń socjaln. 54.978,00 54.978,00
4700 szkolenie pracowników 1.000,00 970,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 187.000,00 186.924,99
4300 zakup usług pozostałych 187.000,00 186.924,99

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.900,00 12.090,78
4300 zakup usług pozostałych 7.900,00 4.224,00
4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 923,78
4700 szkolenie pracowników 7.000,00 6.943,00

80195 Pozostała działalność 89.688,00 89.578,68
4170 wynagrodzenia bezosobowe 100,00 48,26
4240 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 1.776,00 1.719,40
4300 zakup usług pozostałych 87.812,00 87.811,02

851 Ochrona zdrowia 54.000,00 32.594,50
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.000,00 32.594,50

3020 nagrody i wydatki os.nie zalicz. do wynagr. - -
3110 świadczenia społeczne 7.000,00 6.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 2.419,08
4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 1.210,97
4270 zakup usług pozostałych 16.000,00 8.200,00
4300 zakup usług pozostałych 17.000,00 14.764,45
4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 -
4700 szkolenie pracowników 2.000,00 -
6060 wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. - -

852 Pomoc społeczna 2.112.023,00 2.057.260,56
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego (zad. zlec.)
1.630.000,00 1.596.822,48

3020 nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. - -
3110 świadczenia społeczne 1.577.000,00 1.545.044,40
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29.621,00 29.621,00
4110 składki na ubezpieczenia społ. (od świad.) 4.100,00 2.878,78
4110 składki na ubezpieczenia społ.(od wynagr.) 5.350,00 5.350,00
4120 składki na Fundusz Pracy 726,00 726,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.608,00 2.608,00
4300 zakup usług pozostałych 7.483,00 7.483,00
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4410 podróże służbowe krajowe 380,00 380,00
4700 szkolenie pracowników 660,00 660,00
4730 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 

stacjonarnej
589,00 589,00

4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji

1.483,00 1.482,30

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz  

niektóre świadczenia rodzinne(zad. zlec.)

5.960,00 5.510,91

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.960,00 5.510,91
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne (zad. zlec.)
82.436,00 76.155,48

3110 świadczenia społeczne 82.436,00 76.155,48
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne (zad. wł.)
84.610,00 84.119,76

3110 świadczenia społeczne, w tym:
- środki własne – 40.000 zł, 39.544,50zł
- dotacja z U.W. – 44.610 zł, 44.565,26 zł

84.610,00 84.119,76

85215 Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.) 3.000,00 2.240,86
3110 świadczenia społeczne 3.000,00 2.240,86

85219 Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł. dot. z U.W.) 79.236,00 79.236,00
3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń - -
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 60.742,00 60.742,00
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000,00 4.000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.727,00 10.727,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.477,00 1.477,00
4300 zakup usług pozostałych 681,00 681,00
4440 odpis na zakład. fundusz świadczeń socjaln. 1.609,00 1.609,00

85219 Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł.) 117.769,00 105.735,68
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzenia
2.000,00 1.237,50

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 73.220,00 68.785,28
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.969,00 4.968,16
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.285,00 11.276,16
4120 składki na Fundusz Pracy 2.459,00 1.507,67
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 894,90
4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00
4300 zakup usług pozostałych 3.500,00 2.549,24
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 

stacjonarnej
2.000,00 -

4410 podróże służbowe krajowe 4.053,00 4.037,77
4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 8.000,00
4430 różne opłaty i składki 200,00 50,00
4440 odpis na zakład. fundusz świadczeń socjaln. 1.883,00 1.883,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
2.000,00 511,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81.231,00 79.658,39
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzenia
2.110,00 1.687,50

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 59.257,00 58.706,07
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4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.774,00 3.773,54
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11.068,00 10.683,87
4120 składki na Fundusz Pracy 1.504,00 1.449,41
4210 zakup materiałów i wyposażenia - -
4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 140,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 3.218,00 3.218,00

85278 Usuwanie klęsk żywiołowych 4.676,00 4.676,00
3110 świadczenia społeczne 4.676,00 4.676,00

85295 Pozostała działalność (własne) 23.105,00 23.105,00
3110 świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie uczniów – środki dotacji 
       z U.W.                             - 23.105 zł
- inne środki własne            -         0 zł 

23.105,00 23.105,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69.506,00 64.860,50
85415 Pomoc materialna dla uczniów 69.506,00 64.860,50

3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
w tym:

- ze środków z dotacji U.W. - 43.269,00 zł
- ze środków Urzędu Gminy - 0 zł 

43.669,00 43.269,00

3260 inne formy pomocy dla uczniów ze środków 
dotacji z U.W.
− na zakup podręczników – 11.491,50 zł
− naz akup jednolitego stroju – 10.100,00 zł

25.837,00 21.591,50

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 706.887,00 514.489,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 228.300,00 55.939,81

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 1.790,00
4260 zakup energii 15.000,00 14.468,95
4580 pozostałe odsetki 7.000,00 6.936,81
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.500,00 4.415,00
6050 wydatki inwestycyjne jed. budżet.

- na roboty dodatkowe przykanaliki i sieć 
kanalizacyjna I i II etap – 200.000 zł

200.000,00 28.329,05

90002 Gospodarka odpadami 45.000,00 44.853,26
4300 zakup usług pozostałych 45.000,00 44.853,26

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 172.200,00 157.874,14
4260 zakup energii 115.000,00 100.764,27
4270 zakup usług remontowych 41.600,00 41.508,06
6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 15.600,00 15.601,81

90017 Zakład Gospodarki Komunalnej 100.000,00 100.000,00
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 

budżetowego
100.000,00 100.000,00

90095 Pozostała działalność 161.387,00 155.822,29
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzenia
647,00 215.69

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 93.000,00 91.811,40
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - -
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.450,00 15.870,78
4120 składki na Fundusz Pracy 2.360,00 2.273,16
4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.400,00 7.512,80
4270 zakup usług remontowych 2.800,00 532,60
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4280 zakup usług zdrowotnych 1.100,00 1.100,00
4300 zakup usług pozostałych 31.200,00 31.134,86
4430 różne opłaty i składki 200,00 141,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.230,00 5.230,00
6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 192.872,00 188.758,20
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 44.051,00 42.034,15

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzenia

- -

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24.006,00 23.937,85
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.214,00 1.213,80
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.587,00 4.586,09
4120 składki na Fundusz Pracy 661,00 660,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.300,00 4.250,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.405,91
4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 40,00
4300 zakup usług pozostałych 1.180,00 541,94
4390 zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii
300,00 244,00

4410 podróże służbowe krajowe 4.000,00 3.551,17
4440 odpis na zakł. fundusz świadczeń socjaln. 603,00 603,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.821,00 16.724,05
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzenia
- -

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7.725,00 7.724,53
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 623,00 622,34
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.352,00 1.351,32
4120 składki na Fundusz Pracy 194,00 193,24
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.425,00 1.600,10
4260 zakup energii 6.000,00 4.830,52
4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 -
4300 zakup usług pozostałych - -
4440 odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych 402,00 402,00

92116 Biblioteki 130.000,00 130.000,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 

kultury
130.000,00 130.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 65.000,00 63.670,08
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65.000,00 63.670,08

2820 dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

50.000,00 50.000,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne - -
4120 składki na Fundusz Pracy - -
4210 zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 11.965,76
4260 zakup energii 2.000,00 916,20
4300 zakup usług pozostałych 1.000,00 788,12
4430 różne opłaty i składki - -

Ogółem: 9.889.974,46 9.261.451,76
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	Drogi publiczne powiatowe
	Drogi publiczne gminne
	Rada Gminy
	Urzędy Gmin
	Obsługa długu publicznego
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
	8010
	rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publicznego
	8070
	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 
	oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	Różne rozliczenia
	Rezerwy ogólne i celowe
	-
	-
	4810
	rezerwy
	-
	-
	Oświata i wychowanie
	3.291.553,00
	3.255.283,22
	Szkoły podstawowe
	1.859.621,00
	1.847.239,29
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	91.500,00
	91.046,15
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	1.183.406,00
	1.178.925,63
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	88.780,00
	88.778,67
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	221.063,00
	220.773,76
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	32.280,00
	31.432,59
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	88.361,00
	87.064,37
	4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                 i książek – ze środków własnych
	3.000,00
	2.808,74
	4240
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek (wyprawka szkolna-ze środków dotacji z UW) 
	-
	-
	4260
	zakup energii
	18.398,00
	17.385,22
	4270
	zakup usług remontowych
	34.342,00
	34.288,67
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	1.500,00
	1.083,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	8.472,00
	7.428,99
	4350
	opłaty za usługi internetowe
	4.850,00
	4.754,48
	4370
	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon.
	6.500,00
	6.461,91
	4410
	podróże służbowe krajowe
	3.000,00
	2.304,11
	4430
	różne opłaty i składki
	3.275,00
	2.679,00
	4440
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.
	68.194,00
	68.194,00
	4700
	szkolenie pracowników 
	2.700,00
	1.830,00
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
	138.842,00
	135.373,43
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.
	9.400,00
	8.939,45
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	94.700,00
	93.560,98
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	8.200,00
	8.179,67
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	16.823,00
	15.511,36
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	2.597,00
	2.441,06
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	-
	-
	4240
	zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek
	500,00
	385,23
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	300,00
	133,68
	4410
	podróże służbowe krajowe
	100,00
	-
	4440
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	6.222,00
	6.222,00
	Gimnazjum
	999.502,00
	984.076,05
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.
	53.000,00
	52.353,79
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	616.000,00
	612.247,55
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	49.000,00
	48.909,10
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	125.000,00
	123.739,15
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	17.400,00
	16.991,75
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	66.124,00
	61.295,70
	4240
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
	1.900,00
	1.048,00
	4260
	zakup energii
	6.000,00
	4.666,87
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	500,00
	179,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	2.000,00
	1.716,30
	4350
	opłaty za usługi internetowe
	1.500,00
	805,13
	4370
	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjon.
	2.500,00
	2.083,52
	4410
	podróże służbowe krajowe
	1.400,00
	978,19
	4430
	różne opłaty i składki
	1.200,00
	1.114,00
	4440
	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjaln.
	54.978,00
	54.978,00
	4700
	szkolenie pracowników 
	1.000,00
	970,00
	Dowożenie uczniów do szkół
	187.000,00
	186.924,99
	4300
	zakup usług pozostałych
	187.000,00
	186.924,99
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	16.900,00
	12.090,78
	4300
	zakup usług pozostałych
	7.900,00
	4.224,00
	4410
	podróże służbowe krajowe
	2.000,00
	923,78
	4700
	szkolenie pracowników 
	7.000,00
	6.943,00
	Pozostała działalność
	89.688,00
	89.578,68
	4170
	wynagrodzenia bezosobowe
	100,00
	48,26
	4240
	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
	1.776,00
	1.719,40
	4300
	zakup usług pozostałych
	87.812,00
	87.811,02
	Ochrona zdrowia
	54.000,00
	32.594,50
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	54.000,00
	32.594,50
	3020
	nagrody i wydatki os.nie zalicz. do wynagr.
	-
	-
	3110
	świadczenia społeczne
	7.000,00
	6.000,00
	4170
	wynagrodzenia bezosobowe
	3.000,00
	2.419,08
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	7.000,00
	1.210,97
	4270
	zakup usług pozostałych
	16.000,00
	8.200,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	17.000,00
	14.764,45
	4410
	podróże służbowe krajowe
	2.000,00
	-
	4700
	szkolenie pracowników
	2.000,00
	-
	6060
	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.
	-
	-
	Pomoc społeczna
	2.112.023,00
	2.057.260,56
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego (zad. zlec.)
	1.630.000,00
	1.596.822,48
	3020
	nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.
	-
	-
	3110
	świadczenia społeczne
	1.577.000,00
	1.545.044,40
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	29.621,00
	29.621,00
	4110
	składki na ubezpieczenia społ. (od świad.)
	4.100,00
	2.878,78
	4110
	składki na ubezpieczenia społ.(od wynagr.)
	5.350,00
	5.350,00
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	726,00
	726,00
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	2.608,00
	2.608,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	7.483,00
	7.483,00
	4410
	podróże służbowe krajowe
	380,00
	380,00
	szkolenie pracowników
	660,00
	660,00
	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
	589,00
	589,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	1.483,00
	1.482,30
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne(zad. zlec.)
	5.960,00
	5.510,91
	4130
	składki na ubezpieczenia zdrowotne
	5.960,00
	5.510,91
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zad. zlec.)
	82.436,00
	76.155,48
	3110
	świadczenia społeczne
	82.436,00
	76.155,48
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zad. wł.)
	84.610,00
	84.119,76
	3110
	świadczenia społeczne, w tym:
	84.610,00
	84.119,76
	Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.)
	3.000,00
	2.240,86
	3110
	świadczenia społeczne
	3.000,00
	2.240,86
	Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł. dot. z U.W.)
	79.236,00
	79.236,00
	3020
	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń
	-
	-
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	60.742,00
	60.742,00
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4.000,00
	4.000,00
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	10.727,00
	10.727,00
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	1.477,00
	1.477,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	681,00
	681,00
	4440
	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjaln.
	1.609,00
	1.609,00
	Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł.)
	117.769,00
	105.735,68
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia
	2.000,00
	1.237,50
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	73.220,00
	68.785,28
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4.969,00
	4.968,16
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	12.285,00
	11.276,16
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	2.459,00
	1.507,67
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	1.100,00
	894,90
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	100,00
	35,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	3.500,00
	2.549,24
	4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
	2.000,00
	-
	4410
	podróże służbowe krajowe
	4.053,00
	4.037,77
	4170
	wynagrodzenia bezosobowe
	8.000,00
	8.000,00
	4430
	różne opłaty i składki
	200,00
	50,00
	4440
	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjaln.
	1.883,00
	1.883,00
	4700
	2.000,00
	511,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	81.231,00
	79.658,39
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia
	2.110,00
	1.687,50
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	59.257,00
	58.706,07
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	3.774,00
	3.773,54
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	11.068,00
	10.683,87
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	1.504,00
	1.449,41
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	-
	-
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	300,00
	140,00
	4440
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.
	3.218,00
	3.218,00
	Usuwanie klęsk żywiołowych
	4.676,00
	4.676,00
	3110
	świadczenia społeczne 
	4.676,00
	4.676,00
	Pozostała działalność (własne)
	23.105,00
	23.105,00
	3110
	świadczenia społeczne, w tym:
	23.105,00
	23.105,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza
	69.506,00
	64.860,50
	Pomoc materialna dla uczniów
	69.506,00
	64.860,50
	3240
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
	43.669,00
	43.269,00
	3260
	inne formy pomocy dla uczniów ze środków dotacji z U.W.
	25.837,00
	21.591,50
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	706.887,00
	514.489,50
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	228.300,00
	55.939,81
	4170
	wynagrodzenia bezosobowe
	1.800,00
	1.790,00
	4260
	15.000,00
	14.468,95
	4580
	pozostałe odsetki
	7.000,00
	6.936,81
	4610
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4.500,00
	4.415,00
	6050
	wydatki inwestycyjne jed. budżet.
	200.000,00
	28.329,05
	Gospodarka odpadami
	45.000,00
	44.853,26
	4300
	zakup usług pozostałych
	45.000,00
	44.853,26
	Oświetlenie ulic, placów i dróg 
	172.200,00
	157.874,14
	4260
	zakup energii
	115.000,00
	100.764,27
	4270
	zakup usług remontowych
	41.600,00
	41.508,06
	6050
	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
	15.600,00
	15.601,81
	Zakład Gospodarki Komunalnej
	100.000,00
	100.000,00
	2650
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
	100.000,00
	100.000,00
	Pozostała działalność
	161.387,00
	155.822,29
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia
	647,00
	215.69
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	93.000,00
	91.811,40
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	-
	-
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	16.450,00
	15.870,78
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	2.360,00
	2.273,16
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	8.400,00
	7.512,80
	4270
	zakup usług remontowych
	2.800,00
	532,60
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	1.100,00
	1.100,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	31.200,00
	31.134,86
	4430
	różne opłaty i składki
	200,00
	141,00
	4440
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	5.230,00
	5.230,00
	6050
	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
	-
	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	192.872,00
	188.758,20
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
	44.051,00
	42.034,15
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia
	-
	-
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	24.006,00
	23.937,85
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	1.214,00
	1.213,80
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	4.587,00
	4.586,09
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	661,00
	660,39
	4170
	wynagrodzenia bezosobowe
	4.300,00
	4.250,00
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	3.000,00
	2.405,91
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	200,00
	40,00
	4300
	zakup usług pozostałych
	1.180,00
	541,94
	4390
	zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	300,00
	244,00
	4410
	podróże służbowe krajowe
	4.000,00
	3.551,17
	4440
	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjaln.
	603,00
	603,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	18.821,00
	16.724,05
	3020
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia
	-
	-
	4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników
	7.725,00
	7.724,53
	4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	623,00
	622,34
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	1.352,00
	1.351,32
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	194,00
	193,24
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	2.425,00
	1.600,10
	4260
	zakup energii
	6.000,00
	4.830,52
	4280
	zakup usług zdrowotnych
	100,00
	-
	4300
	zakup usług pozostałych
	-
	-
	4440
	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych
	402,00
	402,00
	Biblioteki
	130.000,00
	130.000,00
	2480
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	130.000,00
	130.000,00
	Kultura fizyczna i sport
	65.000,00
	63.670,08
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	65.000,00
	63.670,08
	2820
	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	50.000,00
	50.000,00
	4110
	składki na ubezpieczenia społeczne
	-
	-
	4120
	składki na Fundusz Pracy
	-
	-
	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	12.000,00
	11.965,76
	4260
	zakup energii
	2.000,00
	916,20
	4300
	zakup usług pozostałych
	1.000,00
	788,12
	4430
	różne opłaty i składki
	-
	-
	9.889.974,46
	9.261.451,76

