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UCHWAŁA NR XII/72/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok 

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.)  

§ 1. 

1. W budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 592,00zł 

- 801- Oświata i wychowanie o kwotę 3 592,00 zł 

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3 592,00zł 

- wydatki bieżące o kwotę 3 592 ,00zł 

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3 592,00 zł 

- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 600,00 zł 

- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 992,00 

2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 992,00 zł 

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1 992,00zł 

- 80104 - Przedszkola o kwotę 1 992,00zł 

- wydatki bieżące o kwotę 1 992,00zł 

- w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 1 992,00zł 

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 600,00zł 

- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 600,00 zł 

- 85415-  Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 600,00zł 

- wydatki bieżące o kwotę 1 600,00zł 

- w tym  świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 600,00zł 

4) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  11 000,00 zł 

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11 000,00 zł 

- 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 11 000,00zł 

- dochody bieżące o kwotę 11 000,00zł 

- w tym inne o kwotę 11 000,00zł 

5) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  11 000,00 zł 

- 010 Rolnictwo i łowiectwo- o kwotę  11 000,00 zł 

- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę  11 000,00zł 

- wydatki majątkowe  o kwotę 11 000,00zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11 000,00 zł 
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§ 2. 

W uchwale Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok. 

Załacznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/11

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/11

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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Uzasadnienie

1) Rozdział - 85415 - zwiększenie planu wydatku na zabezpieczenie  20% wkładu własnego na wypłatę 
stypendiów socjalnych. 

2) Rozdział - 90001- przyjęcie do budzetu wpłaconych darowizn na ochronę środowiska i zwiększenie planu 
wydatków na z budowę oczyszczalni i kanalizacji. 

3) Rozdział  - 80104 - Zabezpieczenie środków na uregulowanie dotacji za m-c grudzień br. w związku 
z realizacją porozumienia z Miastem Tychy w sprawie zwrotu kosztów dotacji  udzielanej do przedszkola 
niepublicznego 



Arkusz1

														Załącznik nr 1

														do Uchwały Nr XII/72/11Rady Gminy Kobiór

														z dnia 30 grudnia 2011r.

		ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2011

		Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011r

						w tym dotacje:

								w tym:								w tym:

		Nazwa		razem dotacje		dla jednostek								dla jednostek

						sektora		dotacje		dotacje		dotacje		spoza sektora		dotacje		dotacje		dotacje

						finansów		przedmiotowe		podmiotowe		celowe		finansów		przedmiotowe		podmiotowe		celowe

						publicznych						(art..215 pkt2)		publicznych						(art..215 pkt2)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury		259,700.00		259,700.00				259,700.00

		2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.		104,000.00		104,000.00				104,000.00

		3) dotacja celowa na cele okreslone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z programem)		1,000.00										1,000.00						1,000.00

		4) przedmiotowa - dopłata do 1m3 ścieków (do Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze).		199,800.00		199,800.00		199,800.00

		5) celowa  dla Miasta Tychy na organizację transportu zbiorowego		241,570.00		241,570.00						241,570.00

		6) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Tychy dla przedszkoli		34,508.00		34,508.00						34,508.00

		7)celowa na zwrot dotacji udzielonych przez Miasto Katowice dla Przedszkoli		8,966.00		8,966.00						8,966.00

		8) celowa na nauczanie religii		1,100.00		1,100.00						1,100.00

		9) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę policjantów na terenie Gminy Kobiór.		24,000.00		24,000.00						24,000.00

		10) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na doposażenie m.in.w sprzet biurowy, kwaterunkowy, meble biurowe oraz sprzęt informatyczny, sprzet techniki policyjnej		1,000.00		1,000.00						1,000.00

		11) celowa dla Miasta Tychy- wspóldziałanie w roku 2011 Miasta Tychy z Gminą Kobiór w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Kobiór doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach		2,684.00		2,684.00						2,684.00

		12) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika na ul. Przelotowej		50,000.00		50,000.00						50,000.00

		13)dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Gminie Pszczyna na zakup serwera obsługującego System Informacji Przestrzennej powiatu pszczyńskiego		1,120.00		1,120.00						1,120.00

		14) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Goczałkowice dla przedszkoli		2,132.00		2,132.00						2,132.00

		RAZEM		931,580.00		930,580.00		199,800.00		363,700.00		367,080.00		1,000.00		0.00				1,000.00
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Załącznik 1 DOCHODY

																Załacznik nr 1

																do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

																z dnia 27 stycznia 2011

		PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

														w tym:

						Plan dochodów						z tego:								z tego:

		DzIał		Nazwa		ogółem		Plan dochodów				środki z				Plan dochodów				środki z

								bieżących		dotacje		tytułu art.5		inne		majatkowych		dotacje		tytułu art.5		inne

												ust.1 pkt2 i 3								ust.1 pkt2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6,195,774.08		0.00		0.00		0.00		0.00		6,195,774.08		0.00		5,515,774.08		680,000.00

				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości		680,000.00										680,000.00						680,000.00

				Dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5,515,774.08										5,515,774.08				5,515,774.08

		020		LEŚNICTWO		120.00		120.00		0.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120.00		120.00						120.00

		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		38,365.00		38,365.00		38,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego-transport lokalny		14,100.00		14,100.00		14,100.00

				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego-zimowe utrzymanie dróg		24,265.00		24,265.00		24,265.00

		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		695,818.71		691,847.71		0.00		0.00		691,847.71		3,971.00		0.00		0.00		3,971.00

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna		10,000.00		10,000.00						10,000.00

				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznycyh oraz innych umów o podobnym charakterze		666,918.81		666,918.81						666,918.81

				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości		14,928.90		14,928.90						14,928.90

				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3,971.00										3,971.00						3,971.00

		710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dotacje  celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500.00		500.00		500.00

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35,309.00		35,309.00		32,294.00		0.00		3,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Wpływy z różnych dochodów		3,000.00		3,000.00						3,000.00

				Wpływy z różnych opłat		15.00		15.00						15.00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32,294.00		32,294.00		32,294.00

		751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1,700.00		1,700.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,700.00		1,700.00		1,700.00

		756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5,356,851.93		5,356,851.93		0.00		0.00		5,356,851.93		0.00		0.00		0.00		0.00

				Wpływy z podatku z karty podatkowej		2,500.00		2,500.00						2,500.00

				Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne		1,276,724.13		1,276,724.13						1,276,724.13

				Wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne		45,500.00		45,500.00						45,500.00

				Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne		630,402.80		630,402.80						630,402.80

				Wpływy z podatku od śr. transprt. os. Prawne		3,600.00		3,600.00						3,600.00

				Wpływy z podatku rolnego os. prawne		2,008.00		2,008.00						2,008.00

				Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne		41,807.00		41,807.00						41,807.00

				Wplywy z podatku leśnego os. prawne		48,875.00		48,875.00						48,875.00

				Podatek od czynności cywilnoprawnych		70,000.00		70,000.00						70,000.00

				Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn		43,000.00		43,000.00						43,000.00

				Wpływy z opłaty skarbowej		10,000.00		10,000.00						10,000.00

				Wpływy z róznych opłat		1,500.00		1,500.00						1,500.00

				Wpływy z opłaty targowej		2,000.00		2,000.00						2,000.00

				Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		84,300.00		84,300.00						84,300.00

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłaty targowej od os. fizycznych		5,000.00		5,000.00						5,000.00

				Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)		3,064,635.00		3,064,635.00						3,064,635.00

				Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)		25,000.00		25,000.00						25,000.00

		758		RÓŻNE ROZLICZNIA		3,125,359.00		3,125,359.00		0.00		0.00		3,125,359.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Subwencja ogólna z budżetu państwa-cz.wyrównawcza		184,254.00		184,254.00						184,254.00

				Subwencja ogólna z budżetu państwa - cz. Oświatowa		2,921,105.00		2,921,105.00						2,921,105.00

				Pozostałe odsetki		20,000.00		20,000.00						20,000.00

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		143,900.00		143,900.00		0.00		0.00		143,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Wpływy z usług (odpłatność za przedszkole)		76,000.00		76,000.00						76,000.00

				Wpływy z usług (odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej)		67,000.00		67,000.00						67,000.00

				Pozostałe odsetki		500.00		500.00						500.00

				Wpływy z różnych dochodów		400.00		400.00						400.00

		852		POMOC SPOŁECZNA		952,768.00		952,768.00		918,168.00		0.00		34,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		780,430.00		780,430.00		780,430.00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizacje własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin)		137,738.00		137,738.00		137,738.00

				Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze		3,500.00		3,500.00						3,500.00

				Wpływy z tyt. zwrotów wypłacanych swiadczen z fund.alimentacyjnego		30,800.00		30,800.00						30,800.00

				Pozostałe odsetki		300.00		300.00						300.00

		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Wochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze-wynajem obiektów sportowych		3,000.00		3,000.00						3,000.00

		Razem dochody				16,549,465.72		10,349,720.64		991,027.00		0.00		9,358,693.64		6,199,745.08		0.00		5,515,774.08		683,971.00





Załacznik 1 RADA DOCHODY

										Załącznik nr 1

										do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

										z dnia 27 stycznia 2011r.

		Lp.		dział		DOCHODY BUDŻETOWE		Wykonanie dochodów za 2009 rok		Przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok		Planowane dochody na 2011 rok

		1		2		3		4		5		6

		1		010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		596,011.90 zł		31,863.99 zł		6,195,774.08 zł

		2				Pozostałe odsetki		903.57 zł		0.00 zł		0.00 zł

		3				Wpływy z różnych dochodów		7,213.11 zł		0.00 zł		0.00 zł

		4				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieszystego nieruchomości		554,163.02 zł		11,788.00 zł		680,000.00 zł

		5				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5,503.30 zł		1,840.14 zł		0.00 zł

		6				Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		28,228.90 zł		18,235.85 zł		0.00 zł

						Dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0.00 zł		0.00 zł		5,515,774.08 zł

		7		020		LEŚNICTWO		134.10 zł		128.05 zł		120.00 zł

		8				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		134.10 zł		128.05 zł		120.00 zł

		9		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		478,062.14 zł		152,634.38 zł		38,365.00 zł

		10				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja do transportu lokalnego		14,100.00 zł		14,100.00 zł		14,100.00 zł

		11				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-zimowe utrzymanie dróg		26,494.17 zł		43,534.38 zł		24,265.00 zł

		12				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0.00 zł		95,000.00 zł		0.00 zł

		13				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69,704.95 zł		0.00 zł		0.00 zł

		14				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		172,063.02 zł		0.00 zł		0.00 zł

		15				Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		10,000.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

		16				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115,700.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

		17				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł		70,000.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

		18		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		697,271.76 zł		1,328,432.37 zł		695,818.71 zł

		19				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		559,779.60 zł		663,979.66 zł		666,918.81 zł

		20				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,179.51 zł		2,340.68 zł		0.00 zł

		21				Wpływy z różnych opłat		3,580.23 zł		150.00 zł		0.00 zł

		22				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		22,182.17 zł		15,781.03 zł		14,928.90 zł

		23				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		45,186.50 zł		30,000.00 zł		10,000.00 zł

		24				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości		57,821.00 zł		610,000.00 zł		0.00 zł

		25				Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  w prawo własności		5,542.75 zł		6,181.00 zł		3,971.00 zł

		26		710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500.00 zł		500.00 zł		500.00 zł

		27				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500.00 zł		500.00 zł		500.00 zł

		28		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44,141.71 zł		45,329.07 zł		35,309.00 zł

		29				Wpływy z różnych opłat		0.00 zł		8.80 zł		15.00 zł

		30				Wpływy z różnych dochodów		6,528.87 zł		3,640.07 zł		3,000.00 zł

		31				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan bieżących z zakresu administrcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37,612.84 zł		41,689.00 zł		32,294.00 zł

		32		751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6,465.00 zł		12,625.00 zł		1,700.00 zł

		33				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan bieżących z zakresu administrcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6,465.00 zł		12,625.00 zł		1,700.00 zł

		34		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200.00 zł		100,200.00 zł		0.00 zł

		35				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200.00 zł		100,200.00 zł		0.00 zł

		36		756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4,912,789.45 zł		5,297,083.30 zł		5,356,851.93 zł

		37				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej		3,119.28 zł		2,384.64 zł		2,500.00 zł

		38				Podatek od nieruchomości		1,678,697.02 zł		1,927,909.02 zł		1,907,126.93 zł

		39				Podatek rolny		55,361.56 zł		37,572.00 zł		43,815.00 zł

		40				Podatek leśny		48,517.00 zł		43,431.00 zł		48,875.00 zł

		41				Podatek od środków transportowych		38,527.60 zł		57,750.00 zł		49,100.00 zł

		42				Podatek od czynności cywilnoprawnych		92,743.00 zł		127,388.00 zł		70,000.00 zł

		43				Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat		17,579.03 zł		2,837.91 zł		0.00 zł

		44				Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		57.00 zł		59.00 zł		0.00 zł

		45				Podatek od spadków i darowizn		43,650.10 zł		43,079.90 zł		43,000.00 zł

		46				Wpływy z opłaty targowej		2,250.00 zł		2,500.00 zł		2,000.00 zł

		47				Wpływy z opłaty skarbowej		12,697.00 zł		10,000.00 zł		10,000.00 zł

		48				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		85,927.58 zł		85,000.00 zł		84,300.00 zł

		49				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6,881.85 zł		3,690.83 zł		5,000.00 zł

		50				Podatek dochodowy od osób fizycznych		2,782,986.00 zł		2,932,117.00 zł		3,064,635.00 zł

		51				Podatek dochodowy od osób prawnych		40,523.63 zł		20,000.00 zł		25,000.00 zł

		52				Wpływy z różnych opłat		3,271.80 zł		1,364.00 zł		1,500.00 zł

		53		758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2,863,167.41 zł		3,010,049.00 zł		3,125,359.00 zł

		54				Subwencje ogólne z budżetu państwa-cz. Oświatowa		2,638,900.00 zł		2,792,599.00 zł		2,921,105.00 zł

		55				Subwencje ogólne z budżetu państwa- cz. Wyrównawcza		182,423.00 zł		197,450.00 zł		184,254.00 zł

		56				Pozostałe odsetki		41,844.41 zł		20,000.00 zł		20,000.00 zł

		57		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		230,590.05 zł		456,359.66 zł		143,900.00 zł

		58				Wpływy z różnych dochodów		629.66 zł		350.00 zł		400.00 zł

		59				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych  zadań bieżących gmin ( związków gmin)		29,090.77 zł		54,021.00 zł		0.00 zł

		60				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8,700.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

		61				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań nbieżących j.s.f.p.		0.00 zł		12,630.00 zł		0.00 zł

		62				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		54,774.54 zł		247,740.33 zł		0.00 zł

		63				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3,925.22 zł		0.00 zł		0.00 zł

		64				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich		0.00 zł		14.78 zł		0.00 zł

		65				Wpływy z usług		132,520.20 zł		141,100.00 zł		143,000.00 zł

		66				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.00 zł		5.55 zł		0.00 zł

		67				Wpływy z różnych opłat		45.00 zł		98.00 zł		0.00 zł

		68				Pozostałe odsetki		903.66 zł		400.00 zł		500.00 zł

		69		851		OCHRONA ZDROWIA		13,698.52 zł		13,200.00 zł		0.00 zł

		70				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącyvh		13,124.83 zł		13,200.00 zł		0.00 zł

		71				Wpływy z różnych dochodów		573.69 zł		0.00 zł		0.00 zł

		72		852		POMOC SPOŁECZNA		1,047,166.91 zł		957,511.00 zł		952,768.00 zł

		73				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		757,217.40 zł		813,132.00 zł		780,430.00 zł

		74				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)		136,424.56 zł		130,739.00 zł		137,738.00 zł

		75				Wpłaty z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0.00 zł		7,200.00 zł		30,800.00 zł

		76				Wpływy z róznych opłat		678.00 zł		120.00 zł		0.00 zł

		77				Pozostałe odsetki		657.36 zł		320.00 zł		300.00 zł

		78				Wpływy z usług		6,780.40 zł		6,000.00 zł		3,500.00 zł

		79				Wpływy z różnych dochodów		16,909.81 zł		0.00 zł		0.00 zł

		80				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		128,499.38 zł		110,412.57 zł		0.00 zł

		81		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9,968.96 zł		7,107.00 zł		0.00 zł

		82				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)		9,819.97 zł		7,107.00 zł		0.00 zł

		83				Wpływy z różnych dochodów		148.99 zł		0.00 zł		0.00 zł

		84		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28,407.79 zł		61,237.40 zł		0.00 zł

		85				Wpływy z różnych dochodów		0.00 zł		113.20 zł		0.00 zł

		86				Dotacje otrzymen z państwowych funduszy celowych na realizację zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych		28,300.00 zł		21,100.00 zł		0.00 zł

		87				Wpływy  z opłaty produktowej		107.79 zł		65.48 zł		0.00 zł

		88				Wpływy z różnych opłat		0.00 zł		150.00 zł		0.00 zł

		89				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0.00 zł		226.80 zł		0.00 zł

		90				Pozostałe odsetki		0.00 zł		73.20 zł		0.00 zł

		91				Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0.00 zł		150.00 zł		0.00 zł

		92				Wpływy z różnych dochodów		0.00 zł		39,358.72 zł		0.00 zł

		93		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7,696.72 zł		4,000.00 zł		3,000.00 zł

		94				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7,696.72 zł		4,000.00 zł		3,000.00 zł

		95				RAZEM		$   10,936,272.42		$   11,478,260.22		$   16,549,465.72





Załącznik 2 WYDATKI

								Załącznik nr 2

								do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

								z dnia 27 stycznia 2011r.

		PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM  BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

										w tym:

		Dz.		Rozdz.		Nazwa		WYDATKI		wydatki		wydatki

								OGÓŁEM		bieżące		majątkowe

										ogółem		ogółem

		1		2		3		4		5		6

		010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7,172,787.44		217,600.00		6,955,187.44

				01008		Melioracje wodne		61,200.00		16,200.00		45,000.00

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7,109,987.44		199,800.00		6,910,187.44

				01095		Pozostała działalność		300.00		300.00		0.00

				01030		Izby rolnicze		1,300.00		1,300.00		0.00

		600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		855,809.06		662,209.06		193,600.00

				60004		Lokalny transport zbiorowy		308,980.26		308,980.26		0.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		49,265.00		24,265.00		25,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne		497,563.80		328,963.80		168,600.00

		700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		719,739.00		609,739.00		110,000.00

				70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		542,659.00		442,659.00		100,000.00

				70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		77,080.00		77,080.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100,000.00		90,000.00		10,000.00

		710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14,000.00		14,000.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		3,000.00		3,000.00		0.00

				71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10,500.00		10,500.00		0.00

				71035		Cmentarze		500.00		500.00		0.00

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2,620,741.15		2,620,741.15		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		127,840.00		127,840.00		0.00

				75022		Rady gminn (miast i miast na prawach powiatu)		95,519.00		95,519.00		0.00

				75023		Urzędy gmin (mist i miast na prawach powiatu)		2,132,802.15		2,132,802.15		0.00

				75095		Pozostała działalność		264,580.00		264,580.00		0.00

		751				URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.		1,700.00		1,700.00		0.00

				75101		Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,700.00		1,700.00		0.00

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHR.  P.POŻ.		88,540.00		83,011.00		5,529.00

				75404		Komendy Wojewódzkie Policji		25,000.00		25,000.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		32,986.00		27,457.00		5,529.00

				75414		Obrona cywilna		30,554.00		30,554.00		0.00

		756				DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19,639.00		19,639.00		0.00

				75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych		19,639.00		19,639.00		0.00

		757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		62,000.00		62,000.00		0.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		62,000.00		62,000.00		0.00

		758				RÓŻNE ROZLICZNIA		47,000.00		47,000.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		47,000.00		47,000.00		0.00

		801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		4,815,304.00		4,813,304.00		2,000.00

				80101		Szkoły podstawowe		2,260,903.00		2,258,903.00		2,000.00

				80104		Przedszkola		805,276.00		805,276.00		0.00

				80110		Gimnazja		1,410,974.00		1,410,974.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		102,872.00		102,872.00		0.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21,898.00		21,898.00		0.00

				80148		Stołówki szkolne		206,516.00		206,516.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		6,865.00		6,865.00		0.00

		851				OCHRONA ZDROWIA		99,212.00		99,212.00		0.00

				85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2,400.00		2,400.00		0.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		1,700.00		1,700.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84,300.00		84,300.00		0.00

				85158		Izby wytrzeżwień		2,974.00		2,974.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		7,838.00		7,838.00		0.00

		852				POMOC SPOŁECZNA		1,493,503.00		1,493,503.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ		849,787.00		849,787.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne.		5,930.00		5,930.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emer.i rent.		89,701.00		89,701.00		0.00

				85215		Dodatki mieszkaniowe		37,500.00		37,500.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		40,134.00		40,134.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		388,214.00		388,214.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze		14,206.00		14,206.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		68,031.00		68,031.00		0.00

		854				EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA		73,393.00		73,393.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		72,484.00		72,484.00		0.00

				85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		909.00		909.00		0.00

		900				GOSP. KOMUNALNA  I OCHR. ŚRODOW.		561,835.00		418,340.00		143,495.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2,000.00		2,000.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		2,000.00		2,000.00		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		115,640.00		115,640.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		95,200.00		95,200.00		0.00

				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2,000.00		2,000.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		291,500.00		201,500.00		90,000.00

				90095		Pozostała działalność		53,495.00		0.00		53,495.00

		921				KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		781,760.00		481,760.00		300,000.00

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		559,700.00		259,700.00		300,000.00

				92116		Biblioteki		104,000.00		104,000.00		0.00

				92195		Pozostała działalność		118,060.00		118,060.00		0.00

		926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		120,980.00		120,980.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		61,000.00		61,000.00		0.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59,980.00		59,980.00		0.00

						RAZEM		19,547,942.65		11,838,131.21		7,709,811.44





Załącznik 2 RADA autop

										Załącznik nr 2

										do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/10

										z dnia 27 stycznia 2011r.

		dział		rozdział		WYDATKI BUDŻETOWE		Wykonanie wydatków za 2009 rok		Przewidywane wykonanie wydatków za 2010 rok		Planowane wydatki na 2011 rok

		010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		493,034.79 zł		1,722,666.30 zł		7,172,787.44 zł

				01008		Melioracje wodne		20,236.96 zł		94,894.00 zł		61,200.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0.00 zł		0.00 zł		2,188.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0.00 zł		0.00 zł		488.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9,250.00 zł		6,600.00 zł		9,524.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4,951.51 zł		5,194.00 zł		4,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		6,035.45 zł		1,100.00 zł		0.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00 zł		82,000.00 zł		45,000.00 zł

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		465,191.53 zł		1,624,632.16 zł		7,109,987.44 zł

				2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		290,000.00 zł		238,235.85 zł		199,800.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175,191.53 zł		1,386,396.31 zł		0.00 zł

				6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00 zł		0.00 zł		6,910,187.44 zł

				01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		972.52 zł		0.00 zł		300.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		722.51 zł		0.00 zł		300.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		250.01 zł		0.00 zł		0.00 zł

				01030		Izby rolnicze		1,130.48 zł		1,300.00 zł		1,300.00 zł

				2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1,130.48 zł		1,300.00 zł		1,300.00 zł

				01095		Pozostała działalność		5,503.30 zł		1,840.14 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		107.91 zł		36.08 zł		0.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		5,395.39 zł		1,804.06 zł		0.00 zł

		600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1,233,022.85 zł		674,467.99 zł		855,809.06 zł

				60004		Lokalny transport zbiorowy		268,329.63 zł		272,862.09 zł		308,980.26 zł

				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostekami samozrądu terytorialnego		207,156.03 zł		206,119.26 zł		241,570.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		61,173.60 zł		66,742.83 zł		67,410.26 zł

				60013		Drogi publiczne wojewódzkie		172,063.02 zł		0.00 zł		0.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172,063.02 zł		0.00 zł		0.00 zł

				60014		Drogi publiczne powiatowe		166,199.12 zł		30,109.90 zł		49,265.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		26,494.17 zł		30,109.90 zł		24,265.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69,704.95 zł		0.00 zł		0.00 zł

				6620		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		0.00 zł		0.00 zł		25,000.00 zł

				6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70,000.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				60016		Drogi publiczne gminne		626,431.08 zł		371,496.00 zł		497,563.80 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0.00 zł		1,611.00 zł		1,611.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0.00 zł		360.00 zł		360.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8,200.00 zł		9,000.00 zł		9,000.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8,911.93 zł		10,000.00 zł		12,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		196,186.02 zł		114,010.00 zł		215,992.80 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		73,396.29 zł		80,290.00 zł		90,000.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339,736.84 zł		156,225.00 zł		168,600.00 zł

		700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		715,470.57 zł		684,373.04 zł		719,739.00 zł

				70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		556,333.73 zł		488,338.04 zł		542,659.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21.60 zł		0.00 zł		400.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17,000.56 zł		24,128.00 zł		22,629.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0.00 zł		2,016.00 zł		2,050.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2,840.18 zł		4,276.00 zł		3,775.00 zł

				4120		Składki na Fndusz Pracy		373.83 zł		695.00 zł		596.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3,280.00 zł		2,160.00 zł		2,040.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31,648.08 zł		13,000.00 zł		25,000.00 zł

				4260		Zakup energii		216,463.11 zł		230,000.00 zł		235,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		120,920.78 zł		123,825.00 zł		48,610.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		105,118.65 zł		84,952.16 zł		100,000.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		1,778.43 zł		2,500.00 zł		1,500.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1,000.04 zł		785.88 zł		1,059.00 zł

				4580		Pozostałe odsetki		5.95 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		204.35 zł		0.00 zł		0.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55,678.17 zł		0.00 zł		100,000.00 zł

				70004		Różne jednostki obsługi  gospodarki mieszkaniowej		51,622.38 zł		96,035.00 zł		77,080.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600.00 zł		0.00 zł		250.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5,228.84 zł		3,035.00 zł		3,000.00 zł

				4260		Zakup energii		35,599.31 zł		75,000.00 zł		46,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		3,050.00 zł		11,000.00 zł		20,130.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		0.00 zł		120.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		5,706.09 zł		5,880.00 zł		7,200.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1,438.14 zł		1,000.00 zł		500.00 zł

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107,514.46 zł		100,000.00 zł		100,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		19,891.46 zł		20,000.00 zł		20,000.00 zł

				4590		Kary i odszkodowania wypłacanem na rzecz osób fizycznych		57,623.00 zł		70,000.00 zł		70,000.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30,000.00 zł		10,000.00 zł		10,000.00 zł

		710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		76,645.26 zł		33,996.00 zł		14,000.00 zł

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		65,610.41 zł		22,496.00 zł		3,000.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3,760.00 zł		2,000.00 zł		1,500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		61,850.41 zł		20,496.00 zł		1,500.00 zł

				71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10,534.85 zł		11,000.00 zł		10,500.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1,750.00 zł		500.00 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		299.60 zł		476.81 zł		500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		8,485.25 zł		10,000.00 zł		10,000.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		0.00 zł		23.19 zł		0.00 zł

				71035		Cmentarze		500.00 zł		500.00 zł		500.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500.00 zł		500.00 zł		500.00 zł

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2,139,458.08 zł		2,564,577.01 zł		2,620,741.15 zł

				75011		Urzędy wojewódzkie		97,004.47 zł		124,819.43 zł		127,840.00 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		708.80 zł		700.00 zł		700.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67,829.85 zł		81,059.00 zł		80,325.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3,759.82 zł		5,233.00 zł		6,890.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10,331.24 zł		12,737.00 zł		13,248.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		1,372.99 zł		2,067.00 zł		2,137.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4,035.12 zł		7,500.00 zł		11,500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		3,462.74 zł		7,000.00 zł		8,000.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0.00 zł		500.00 zł		500.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		530.84 zł		1,500.00 zł		1,000.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1,881.00 zł		1,973.43 zł		1,990.00 zł

				4580		Pozostałe odsetki		0.00 zł		50.00 zł		50.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		249.00 zł		1,500.00 zł		1,500.00 zł

				4740		Zakup materiałów paierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		843.07 zł		1,000.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji		2,000.00 zł		2,000.00 zł		0.00 zł

				75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		72,316.62 zł		89,910.00 zł		95,519.00 zł

				3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60,510.00 zł		75,510.00 zł		80,415.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3,368.91 zł		4,810.00 zł		5,310.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		5,917.70 zł		6,540.00 zł		6,540.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		53.49 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4420		Podróże służbowe zagraniczne		763.92 zł		1,600.00 zł		1,600.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		1,403.70 zł		1,450.00 zł		1,654.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		298.90 zł		0.00 zł		0.00 zł

				75023		Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)		1,755,083.54 zł		2,073,351.58 zł		2,132,802.15 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2,401.41 zł		3,840.00 zł		4,500.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,089,241.84 zł		1,334,167.00 zł		1,396,473.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		72,918.47 zł		102,651.78 zł		110,632.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		167,918.21 zł		220,648.00 zł		224,022.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		26,658.23 zł		35,801.00 zł		36,133.00 zł

				4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19,053.00 zł		24,724.90 zł		24,972.15 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5,455.00 zł		2,800.00 zł		3,000.00 zł

				4210		Zakup materiałówi wyposażenia		58,769.41 zł		49,600.00 zł		75,000.00 zł

				4230		Zakup leków i materiałów medycznych		293.74 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4260		Zakup energii		41,816.10 zł		53,000.00 zł		53,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		24,006.68 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		630.00 zł		1,500.00 zł		1,500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		87,874.98 zł		90,000.00 zł		107,000.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		9,131.70 zł		10,000.00 zł		9,000.00 zł

				4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3,456.55 zł		4,500.00 zł		5,000.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11,192.12 zł		15,000.00 zł		15,000.00 zł

				4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0.00 zł		3,000.00 zł		3,000.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		18,614.59 zł		22,500.00 zł		20,000.00 zł

				4420		Podróże służbowe zagraniczne		0.00 zł		3,000.00 zł		3,000.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		865.88 zł		1,800.00 zł		1,800.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28,587.80 zł		28,668.90 zł		29,220.00 zł

				4580		Pozostałe odsetki		27.42 zł		50.00 zł		50.00 zł

				4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60.00 zł		600.00 zł		500.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej		12,157.19 zł		11,000.00 zł		10,000.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3,679.85 zł		4,000.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji		61,903.37 zł		50,500.00 zł		0.00 zł

				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8,370.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				75095		Pozostała działalność		215,053.45 zł		276,496.00 zł		264,580.00 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8,329.69 zł		16,700.00 zł		9,200.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		152,544.98 zł		189,453.00 zł		183,440.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrdzenie roczne		10,977.70 zł		15,019.05 zł		15,809.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24,671.94 zł		30,884.00 zł		30,266.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		3,991.84 zł		5,011.00 zł		4,882.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1,443.23 zł		1,000.00 zł		1,000.00 zł

				4260		Zakup energii		0.00 zł		2,000.00 zł		2,000.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		160.00 zł		300.00 zł		500.00 zł

				4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1,596.76 zł		3,000.00 zł		3,000.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		737.32 zł		1,000.00 zł		1,000.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		5,000.00 zł		5,500.00 zł		7,500.00 zł

				4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5,369.99 zł		6,328.95 zł		5,683.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230.00 zł		300.00 zł		300.00 zł

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		6,465.00 zł		12,625.00 zł		1,700.00 zł

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,700.00 zł		1,700.00 zł		1,700.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,446.19 zł		1,446.19 zł		1,445.09 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		218.37 zł		218.37 zł		219.51 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		35.44 zł		35.44 zł		35.40 zł

				75113		Wybory do parlementu Europejskiego		4,765.00 zł		10,925.00 zł		0.00 zł

				3030		Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych		1,980.00 zł		2,880.00 zł		0.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		287.16 zł		535.69 zł		0.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		46.60 zł		86.40 zł		0.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2,051.74 zł		3,846.63 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		160.80 zł		3,328.87 zł		0.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		238.70 zł		247.41 zł		0.00 zł

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		80,131.42 zł		83,086.58 zł		88,540.00 zł

				75404		Komendy wojewódzkie Policji		19,200.00 zł		20,000.00 zł		24,000.00 zł

				3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy		19,200.00 zł		20,000.00 zł		24,000.00 zł

				75405		Komendy powiatowe Policji		2,499.78 zł		1,700.00 zł		1,000.00 zł

				3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2,499.78 zł		1,700.00 zł		1,000.00 zł

				75412		Ochotnicze Straże Pożarowe		33,788.97 zł		32,658.88 zł		32,986.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3,380.22 zł		2,000.00 zł		2,020.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4,260.00 zł		4,409.00 zł		4,453.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13,509.48 zł		7,568.00 zł		7,644.00 zł

				4260		Zakup energii		4,033.47 zł		4,657.50 zł		4,704.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		0.00 zł		1,500.00 zł		1,515.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		85.00 zł		1,427.00 zł		1,441.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		1,740.79 zł		2,314.70 zł		2,338.00 zł

				4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekounikacyjnych telefonii komórkowej		992.14 zł		1,308.68 zł		1,322.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		1,465.07 zł		2,000.00 zł		2,020.00 zł

				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4,322.80 zł		5,474.00 zł		5,529.00 zł

				75414		Obrona cywilna		20,391.05 zł		28,727.70 zł		30,554.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		38.99 zł		42.00 zł		100.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow		13,687.80 zł		16,503.00 zł		17,677.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		616.07 zł		1,317.00 zł		1,403.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2,185.57 zł		2,691.00 zł		2,352.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		242.11 zł		437.00 zł		380.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		770.14 zł		650.00 zł		650.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1,403.00 zł		4,000.00 zł		5,500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		528.60 zł		800.00 zł		600.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		248.77 zł		400.00 zł		500.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		370.00 zł		387.70 zł		392.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej		0.00 zł		1,000.00 zł		1,000.00 zł

				4740		Zakup materiałów paierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100.00 zł		300.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji		200.00 zł		200.00 zł		0.00 zł

				75495		Pozostała działalność		4,251.62 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3,274.48 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		977.14 zł		0.00 zł		0.00 zł

		756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10,762.23 zł		17,865.35 zł		19,639.00 zł

				75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych		10,762.23 zł		17,865.35 zł		19,639.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2,564.66 zł		2,654.42 zł		2,680.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217.90 zł		226.58 zł		226.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		420.14 zł		493.41 zł		441.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		68.17 zł		70.94 zł		72.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		534.00 zł		720.00 zł		720.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2,001.99 zł		2,500.00 zł		8,500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		350.00 zł		2,500.00 zł		500.00 zł

				4610		Koszty  postępowania sądowego i prokuratorskiego		1,540.37 zł		4,400.00 zł		4,500.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		865.00 zł		1,600.00 zł		2,000.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1,100.00 zł		1,600.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji		1,100.00 zł		1,100.00 zł		0.00 zł

		757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		22,075.55 zł		30,000.00 zł		62,000.00 zł

				75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu tewrytorialnego		22,075.55 zł		30,000.00 zł		62,000.00 zł

				8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		22,075.55 zł		30,000.00 zł		62,000.00 zł

		758				RÓŻNE ROZLICZENIA		0.00 zł		0.00 zł		47,000.00 zł

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		0.00 zł		0.00 zł		47,000.00 zł

				4810		Rezerwy ogólne i celowe		0.00 zł		0.00 zł		47,000.00 zł

		801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		4,186,076.03 zł		4,926,096.87 zł		4,815,304.00 zł

				80101		Szkoły podstawowe		1,776,640.14 zł		2,776,658.99 zł		2,260,903.00 zł

				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		361.45 zł		153.00 zł		550.00 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		75,559.09 zł		84,260.00 zł		94,767.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,109,743.19 zł		1,244,255.00 zł		1,424,070.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81,795.10 zł		89,065.99 zł		102,226.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		187,202.18 zł		209,930.00 zł		240,869.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		29,322.84 zł		34,300.00 zł		38,983.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9,070.00 zł		12,780.00 zł		16,000.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26,168.16 zł		21,378.00 zł		54,850.00 zł

				4240		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		328.80 zł		13,000.00 zł		10,000.00 zł

				4260		Zakup energii		105,666.81 zł		114,000.00 zł		118,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		29,694.45 zł		55,222.00 zł		28,000.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		1,603.00 zł		3,500.00 zł		3,500.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		30,543.99 zł		26,120.00 zł		30,900.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci internet		860.40 zł		1,100.00 zł		1,000.00 zł

				4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0.00 zł		0.00 zł		1,500.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2,665.84 zł		4,000.00 zł		2,500.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		2,136.85 zł		3,200.00 zł		3,200.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		2,864.00 zł		3,000.00 zł		3,200.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69,126.00 zł		72,695.00 zł		79,788.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej		1,833.00 zł		2,500.00 zł		5,000.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		711.15 zł		1,200.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji		3,354.33 zł		5,500.00 zł		0.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00 zł		775,500.00 zł		0.00 zł

				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6,029.51 zł		0.00 zł		2,000.00 zł

				80104		Przedszkola		1,143,470.49 zł		724,400.30 zł		805,276.00 zł

				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (unów) między jednostekami samozrądu terytorialnego		27,545.96 zł		22,018.00 zł		27,000.00 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		25,228.08 zł		28,101.00 zł		28,170.00 zł

				3028		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		461.71 zł		0.00 zł		0.00 zł

				3029		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		81.47 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,198.04 zł		455,381.00 zł		489,139.00 zł

				4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7,424.89 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,310.28 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26,822.33 zł		31,683.94 zł		37,123.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		66,504.74 zł		76,873.00 zł		82,599.00 zł

				4118		Składki na ubezpieczenie społeczne		1,920.28 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		338.85 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		10,718.69 zł		12,473.00 zł		13,402.00 zł

				4128		Składki na Fundusz Pracy		311.58 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4129		Składki na Fundusz Pracy		55.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4,950.00 zł		6,000.00 zł		4,872.00 zł

				4178		Wynagrodzenia bezosobowe		7,605.51 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4179		Wynagrodzenia bezosobowe		1,342.15 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9,245.70 zł		11,107.97 zł		11,249.00 zł

				4218		Zakup materiałów i wyposażenia		17,840.09 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4219		Zakup materiałów i wyposażenia		3,148.26 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4230		Zakup leków i materiałów medycznych		27.30 zł		166.00 zł		168.00 zł

				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2,179.57 zł		3,000.00 zł		3,500.00 zł

				4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7,219.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1,273.94 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4260		Zakup energii		20,567.40 zł		26,225.00 zł		26,487.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		0.00 zł		328.83 zł		27,000.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		300.00 zł		1,100.00 zł		1,111.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		13,111.05 zł		11,167.30 zł		14,320.00 zł

				4308		Zakup usług pozostałych		2,202.62 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4309		Zakup usług pozostałych		388.67 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		598.80 zł		1,126.00 zł		1,137.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej		1,309.85 zł		1,668.00 zł		1,685.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		693.48 zł		976.00 zł		986.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		606.08 zł		989.00 zł		999.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29,007.96 zł		32,440.06 zł		33,597.00 zł

				4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		411.69 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72.67 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej		545.00 zł		725.00 zł		732.00 zł

				4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1,870.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		772.52 zł		778.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		158.60 zł		73.20 zł		0.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442,785.68 zł		0.00 zł		0.00 zł

				6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3,387.25 zł		0.00 zł		0.00 zł

				6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		597.75 zł		0.00 zł		0.00 zł

				80110		Gimnazja		991,610.90 zł		1,121,924.58 zł		1,410,974.00 zł

				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195.98 zł		460.00 zł		550.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55,016.40 zł		60,087.00 zł		61,582.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		646,571.40 zł		736,310.70 zł		891,585.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51,219.00 zł		51,609.00 zł		62,304.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		113,287.30 zł		126,677.17 zł		147,560.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		17,716.93 zł		19,128.79 zł		23,942.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		850.00 zł		2,100.00 zł		3,000.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposazenia		25,521.10 zł		28,600.00 zł		50,000.00 zł

				4230		Zakup leków i materiałów medycznych		299.48 zł		500.00 zł		1,000.00 zł

				4240		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		3,141.35 zł		2,000.00 zł		25,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		12,016.00 zł		13,038.62 zł		50,000.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		1,013.00 zł		2,580.00 zł		2,600.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		12,669.29 zł		20,000.00 zł		30,100.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1,184.40 zł		2,000.00 zł		2,000.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej		1,273.35 zł		2,000.00 zł		2,500.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		985.64 zł		2,000.00 zł		2,500.00 zł

				4420		Podróże słuzbowe zagraniczne		0.00 zł		394.30 zł		1,500.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		751.00 zł		1,500.00 zł		1,500.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42,657.00 zł		45,939.00 zł		48,751.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		979.00 zł		2,000.00 zł		3,000.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		597.72 zł		1,000.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3,665.56 zł		2,000.00 zł		0.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		79,535.76 zł		116,242.00 zł		102,872.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49.00 zł		50.00 zł		82.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13,477.40 zł		13,500.00 zł		18,489.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0.00 zł		1,841.00 zł		847.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2,035.09 zł		3,989.00 zł		2,937.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		330.20 zł		647.00 zł		474.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		428.54 zł		3,600.00 zł		8,895.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0.00 zł		200.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		62,465.53 zł		91,376.00 zł		70,000.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750.00 zł		1,039.00 zł		1,148.00 zł

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6,803.30 zł		2,524.00 zł		21,898.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposazenia		488.44 zł		120.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		2,451.86 zł		1,440.00 zł		21,898.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		1,174.00 zł		330.00 zł		0.00 zł

				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2,689.00 zł		634.00 zł		0.00 zł

				80148		Stołówki szkolne		152,624.67 zł		177,577.00 zł		206,516.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		315.00 zł		600.00 zł		600.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		62,136.06 zł		84,910.00 zł		109,430.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4,337.74 zł		5,192.00 zł		5,473.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9,915.99 zł		10,507.00 zł		10,645.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		1,168.24 zł		1,705.00 zł		1,727.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1,550.00 zł		1,600.00 zł		1,620.00 zł

				4220		Zakup środków żywności		57,876.00 zł		61,500.00 zł		64,000.00 zł

				4260		Zakup energii		6,971.24 zł		7,245.00 zł		7,320.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		216.00 zł		330.00 zł		400.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		396.40 zł		710.00 zł		1,950.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3,167.00 zł		3,278.00 zł		3,351.00 zł

				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4,575.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				80195		Pozostała działalność		35,390.77 zł		6,770.00 zł		6,865.00 zł

				3240		Stypendia dla uczniów		6,300.00 zł		6,500.00 zł		6,565.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		29,090.77 zł		270.00 zł		300.00 zł

		851				OCHRONA ZDROWIA		99,037.18 zł		89,840.41 zł		99,212.00 zł

				85121		Lecznictwo ambulatoryjne		4,758.00 zł		5,332.88 zł		2,400.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		4,758.00 zł		5,332.88 zł		2,400.00 zł

				85153		Zwalczanie narkomanii		3,700.00 zł		1,950.00 zł		1,700.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1,600.00 zł		1,200.00 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0.00 zł		750.00 zł		300.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		2,100.00 zł		0.00 zł		1,400.00 zł

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87,739.18 zł		67,145.00 zł		84,300.00 zł

				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56.62 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32,355.39 zł		33,901.84 zł		36,130.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,520.58 zł		2,255.16 zł		2,883.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5,896.80 zł		6,627.00 zł		6,485.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		787.77 zł		903.00 zł		956.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		24,154.19 zł		10,380.50 zł		23,184.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4,345.19 zł		4,957.09 zł		3,000.00 zł

				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		184.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		90.00 zł		94.50 zł		90.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		15,314.81 zł		4,500.00 zł		9,500.00 zł

				4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		152.04 zł		311.00 zł		0.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej		644.08 zł		840.00 zł		500.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1,270.88 zł		2,142.00 zł		1,572.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		199.84 zł		93.33 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		766.99 zł		139.58 zł		0.00 zł

				85158		Izby wytrzeźwień		2,840.00 zł		2,944.53 zł		2,974.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		2,840.00 zł		2,944.53 zł		2,974.00 zł

				85195		Pozostala działalność		0.00 zł		12,468.00 zł		7,838.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0.00 zł		4,708.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		0.00 zł		7,760.00 zł		7,838.00 zł

		852				POMOC SPOŁECZNA		1,489,390.66 zł		1,580,688.57 zł		1,493,503.00 zł

				85212		Świadczenia rodzinne, pożyczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		786,877.35 zł		872,450.11 zł		849,787.00 zł

				3110		Świadczenia społeczne		701,604.70 zł		776,752.00 zł		738,767.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		53,057.99 zł		52,563.00 zł		55,482.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3,365.47 zł		3,738.11 zł		4,281.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12,530.57 zł		20,162.00 zł		27,028.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		1,268.89 zł		1,406.00 zł		1,523.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300.00 zł		0.00 zł		2,400.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1,846.66 zł		1,850.00 zł		6,072.00 zł

				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0.00 zł		0.00 zł		200.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		290.00 zł		190.00 zł		290.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		5,200.00 zł		8,243.00 zł		8,000.00 zł

				4410		Składki na ubezpieczenia społeczne		249.06 zł		500.00 zł		600.00 zł

				4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcjalnych		2,250.09 zł		3,214.00 zł		3,144.00 zł

				4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1,410.00 zł		1,000.00 zł		2,000.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		140.00 zł		500.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesorów komputerowych, w tym programów i licencji		3,363.92 zł		2,332.00 zł		0.00 zł

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		4,786.64 zł		7,132.00 zł		5,930.00 zł

				4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4,786.64 zł		7,132.00 zł		5,930.00 zł

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i renotwe		116,582.99 zł		70,900.00 zł		89,701.00 zł

				3110		Świadczenia społeczne		116,582.99 zł		68,400.00 zł		87,201.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		0.00 zł		2,500.00 zł		2,500.00 zł

				85215		Dodatki mieszkaniowe		32,178.31 zł		33,500.00 zł		37,500.00 zł

				3110		Świadczenia społeczne		32,178.31 zł		33,500.00 zł		37,500.00 zł

				85216		Zasiłki stałe		0.00 zł		48,200.00 zł		40,134.00 zł

				3110		Świadczenia społeczne		0.00 zł		48,200.00 zł		40,134.00 zł

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		311,230.85 zł		361,141.89 zł		388,214.00 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2,008.77 zł		1,560.00 zł		1,860.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		198,513.15 zł		225,012.26 zł		235,094.20 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13,646.76 zł		19,312.63 zł		19,126.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33,092.33 zł		37,876.00 zł		41,597.28 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		4,805.11 zł		5,825.00 zł		6,479.26 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7,661.00 zł		8,400.00 zł		8,920.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5,276.45 zł		3,980.00 zł		11,115.00 zł

				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		215.79 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4260		Zakup energii		16,577.91 zł		25,802.00 zł		22,012.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		185.44 zł		200.00 zł		12,597.26 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		190.00 zł		385.00 zł		560.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		6,517.02 zł		7,234.00 zł		9,090.00 zł

				4350		Zakup usług dostepu do sieci Internet		435.00 zł		450.00 zł		450.00 zł

				4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3,026.41 zł		3,500.00 zł		2,545.00 zł

				4410		Podróże służbowe krajowe		4,880.11 zł		5,652.00 zł		5,709.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		835.32 zł		749.78 zł		949.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7,166.95 zł		7,160.00 zł		7,510.00 zł

				4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		150.00 zł		151.22 zł		100.00 zł

				4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2,434.21 zł		1,000.00 zł		2,500.00 zł

				4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		370.48 zł		500.00 zł		0.00 zł

				4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3,242.64 zł		6,392.00 zł		0.00 zł

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13,833.78 zł		13,406.00 zł		14,206.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1,726.51 zł		1,912.00 zł		1,912.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		0.00 zł		294.00 zł		294.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12,107.27 zł		11,200.00 zł		12,000.00 zł

				85295		Pozostała działalność		223,900.74 zł		173,958.57 zł		68,031.00 zł

				2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		85.44 zł		0.00 zł		0.00 zł

				3110		Świadczenia społeczne		81,214.93 zł		57,627.57 zł		60,820.00 zł

				3119		Świadczenia społeczne		9,201.40 zł		3,121.52 zł		0.00 zł

				4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0.00 zł		58,962.11 zł		0.00 zł

				4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48,002.71 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2,541.29 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		0.00 zł		9,392.73 zł		0.00 zł

				4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		8,864.93 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		867.66 zł		975.16 zł		0.00 zł

				4127		Składki na Fundusz Pracy		0.00 zł		1,444.57 zł		0.00 zł

				4128		Składki na Fundusz Pracy		1,362.08 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4129		Składki na Fundusz Pracy		133.50 zł		149.98 zł		0.00 zł

				4177		Wynagrodzenia sobowe pracowników		0.00 zł		1,462.57 zł		0.00 zł

				4178		Wynagrodzenia bezosobowe		14,730.22 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4179		Wynagrodzenia bezosobowe		3,279.78 zł		3,677.43 zł		0.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0.00 zł		0.00 zł		4,200.00 zł

				4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0.00 zł		1,821.47 zł		0.00 zł

				4218		Zakup materiałów i wyposażenia		2,605.50 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4219		Zakup materiałów i wyposażenia		1,163.11 zł		409.36 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0.00 zł		0.00 zł		3,011.00 zł

				4307		Zakup usług pozostałych		0.00 zł		31,777.65 zł		0.00 zł

				4308		Zakup usług pozostałych		43,623.89 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4309		Zakup usług pozostałych		2,431.48 zł		2,032.35 zł		0.00 zł

				4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		333.06 zł		373.32 zł		0.00 zł

				4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym proramów i licencji		2,849.16 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym proramów i licencji		610.60 zł		730.78 zł		0.00 zł

		854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		73,664.49 zł		69,570.00 zł		73,393.00 zł

				85401		Świetlice szkolne		62,258.03 zł		68,670.00 zł		72,484.00 zł

				3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4,048.00 zł		4,410.00 zł		4,620.00 zł

				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		38,407.01 zł		42,910.00 zł		45,514.00 zł

				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2,937.16 zł		3,300.00 zł		3,647.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6,896.24 zł		7,630.00 zł		8,098.00 zł

				4120		Skladki na Fundusz Pracy		1,111.00 zł		1,240.00 zł		1,314.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5,003.59 zł		5,000.00 zł		5,000.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		109.00 zł		200.00 zł		250.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		1,350.03 zł		1,500.00 zł		1,500.00 zł

				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2,396.00 zł		2,480.00 zł		2,541.00 zł

				85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		1,427.50 zł		900.00 zł		909.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		1,427.50 zł		900.00 zł		909.00 zł

				85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		9,819.97 zł		0.00 zł		0.00 zł

				3240		Stypendia dla uczniów		7,099.97 zł		0.00 zł		0.00 zł

				3260		Inne formy pomocy dla uczniów		2,720.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				85495		Pozostała działalność		158.99 zł		0.00 zł		0.00 zł

				2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				3260		Inne formy pomocy dla uczniów		148.99 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4580		Pozostałe odsetki		4.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

		900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		380,856.88 zł		486,551.46 zł		561,835.00 zł

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0.00 zł		38,163.45 zł		2,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		0.00 zł		38,163.45 zł		0.00 zł

				4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0.00 zł		0.00 zł		2,000.00 zł

				90002		Gospodarka odpadami		9,800.00 zł		0.00 zł		2,000.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9,800.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		0.00 zł		0.00 zł		2,000.00 zł

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		104,593.88 zł		102,285.01 zł		115,640.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1,333.41 zł		1,897.00 zł		1,935.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		216.35 zł		420.00 zł		428.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8,830.53 zł		7,134.21 zł		7,277.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11,673.62 zł		2,833.80 zł		16,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		82,539.97 zł		90,000.00 zł		90,000.00 zł

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90,138.78 zł		98,680.00 zł		95,200.00 zł

				4210		Zakup materiałów  i wyposażenia		41,624.63 zł		32,500.00 zł		35,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		48,351.15 zł		66,000.00 zł		60,000.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		163.00 zł		180.00 zł		200.00 zł

				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11,200.00 zł		8,000.00 zł		2,000.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8,000.00 zł		8,000.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		3,200.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0.00 zł		0.00 zł		2,000.00 zł

				90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		0.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		0.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		157,657.82 zł		239,423.00 zł		291,500.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4,984.26 zł		10,000.00 zł		5,000.00 zł

				4260		Zakup energii		117,432.91 zł		115,000.00 zł		150,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		35,240.65 zł		56,423.00 zł		46,500.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00 zł		58,000.00 zł		90,000.00 zł

				90095		Pozostała działalność		7,466.40 zł		0.00 zł		53,495.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetych		7,466.40 zł		0.00 zł		53,495.00 zł

		921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		464,318.22 zł		532,300.50 zł		781,760.00 zł

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		260,000.00 zł		364,393.00 zł		559,700.00 zł

				2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		260,000.00 zł		262,127.00 zł		259,700.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jenostek budżetowych		0.00 zł		102,266.00 zł		300,000.00 zł

				92116		Bibilioteki		87,500.00 zł		90,131.00 zł		104,000.00 zł

				2480		Dotacje podmiotowa z  budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		87,500.00 zł		90,131.00 zł		104,000.00 zł

				92195		Pozostała działalność		116,818.22 zł		77,776.50 zł		118,060.00 zł

				2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0.00 zł		1,000.00 zł		1,000.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7,775.00 zł		3,000.00 zł		3,030.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20,352.00 zł		17,255.50 zł		37,428.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		88,691.22 zł		56,042.00 zł		76,602.00 zł

				4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0.00 zł		479.00 zł		0.00 zł

		926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		182,163.59 zł		93,315.00 zł		120,980.00 zł

				92601		Obiekty sportowe		140,809.25 zł		46,015.00 zł		61,000.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1,880.00 zł		250.00 zł		0.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposazenia		16,033.97 zł		5,000.00 zł		6,000.00 zł

				4260		Zakup energii		14,791.19 zł		8,000.00 zł		20,000.00 zł

				4270		Zakup usług remontowych		36,149.19 zł		0.00 zł		10,000.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		22,459.50 zł		2,372.36 zł		25,000.00 zł

				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetych		49,495.40 zł		30,392.64 zł		0.00 zł

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		41,354.34 zł		47,300.00 zł		59,980.00 zł

				2470		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5,000.00 zł		10,000.00 zł		10,000.00 zł

				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1,041.91 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4120		Składki na Fundusz Pracy		169.00 zł		0.00 zł		0.00 zł

				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14,443.60 zł		17,050.00 zł		27,280.00 zł

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3,724.63 zł		5,000.00 zł		5,000.00 zł

				4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0.00 zł		300.00 zł		300.00 zł

				4280		Zakup usług zdrowotnych		700.00 zł		1,000.00 zł		1,400.00 zł

				4300		Zakup usług pozostałych		13,525.20 zł		10,950.00 zł		13,000.00 zł

				4430		Różne opłaty i składki		2,750.00 zł		3,000.00 zł		3,000.00 zł

		RAZEM						11,686,872.32 zł		13,738,705.08 zł		19,547,942.65 zł





Załącznik 2.1 WYDATKI autop

																				Załącznik nr 2.1

																				do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

																				z dnia 27 stycznia 2011r.

		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

								z tego

										W tym

		Dz.		Rozdz.		Nazwa						z tego								wydatki na progr.

								wydatki		wydatki		wynagrodzenia i		wydatki zw.z		dotacje na		świadczenia na		finans.z udziałem		wypłaty

								bieżące		jednostek		skł.od nich		realiz. Ich zad.		zadania		rzecz osób		śr.o których mowa		poręczeń		obsługa

										budżetowych		naliczane		statutowych		bieżące		fizycznych		w art.5ust.1 pkt 2 i 3		gwarancji		długu

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		217600.00		17800.00		12200.00		5600.00		199800.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01008		Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel.		16200.00		16200.00		12200.00		4000.00

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		199800.00		0.00						199800.00

				01095		Pozostała działalność		300.00		300.00				300.00

				01030		Izby rolnicze		1300.00		1300.00				1300.00

		600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		662209.06		420639.06		10971.00		409668.06		241570.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60004		Lokalny transport zbiorowy		308980.26		67410.26				67410.26		241570.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		24265.00		24265.00				24265.00

				60016		Drogi gminne		328963.80		328963.80		10971.00		317992.80

		700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		609739.00		609339.00		31340.00		577999.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00

				70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		442659.00		442259.00		31090.00		411169.00				400.00

				70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		77080.00		77080.00		250.00		76830.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90000.00		90000.00				90000.00

		710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14000.00		14000.00		1500.00		12500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		3000.00		3000.00		1500.00		1500.00

				71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10500.00		10500.00				10500.00

				71035		Cmentarze		500.00		500.00				500.00

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2620741.15		2525926.15		2107257.00		418669.15		0.00		94815.00		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		127840.00		127140.00		102600.00		24540.00				700.00

				75022		Rady gmin		95519.00		15104.00				15104.00				80415.00

				75023		Urzędy gmin		2132802.15		2128302.15		1770260.00		358042.15				4500.00

				75095		Pozostała działalność		264580.00		255380.00		234397.00		20983.00				9200.00

		751				URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1700.00		1700.00		1700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75101		Urzedy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1700.00		1700.00		1700.00

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHR.  P.POŻ.		83011.00		55891.00		26915.00		28976.00		25000.00		2120.00		0.00		0.00		0.00

				75404		Komendy Wojewódzkie Policji		25000.00		0.00						25000.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		27457.00		25437.00		4453.00		20984.00				2020.00

				75414		Obrona cywilna		30554.00		30454.00		22462.00		7992.00				100.00

		756				DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INNYCH OS.NIEPOSIADAJ.OSOB.PRAWNEJ		19639.00		19639.00		4139.00		15500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		19639.00		19639.00		4139.00		15500.00

		757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		62000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		62000.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		62000.00		0.00														62000.00

		758				RÓŻNE ROZLICZNIA		47000.00		47000.00		0.00		47000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		47000.00		47000.00				47000.00

		801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		4813304.00		4593438.00		3736591.00		856847.00		28100.00		191766.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		2258903.00		2163586.00		1822148.00		341438.00		550.00		94767.00

				80104		Przedszkola		805276.00		750106.00		627135.00		122971.00		27000.00		28170.00

				80110		Gimnazja		1410974.00		1348842.00		1128391.00		220451.00		550.00		61582.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		102872.00		102790.00		31642.00		71148.00				82.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21898.00		21898.00				21898.00

				80148		Stołówki szkolne		206516.00		205916.00		127275.00		78641.00				600.00

				80195		Pozostała działalność		6865.00		300.00				300.00				6565.00

		851				OCHRONA ZDROWIA		99212.00		99212.00		69638.00		29574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85121		Programy polityki zdrowotnej		2400.00		2400.00				2400.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		1700.00		1700.00				1700.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84300.00		84300.00		69638.00		14662.00

				85158		Izby wytrzeżwień		2974.00		2974.00				2974.00

				85195		Pozostała działalność		7838.00		7838.00				7838.00

		852				POMOC SPOŁECZNA		1493503.00		527221.00		420336.74		106884.26		0.00		966282.00		0.00		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ		849787.00		111020.00		90714.00		20306.00				738767.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5930.00		5930.00				5930.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ		89701.00		2500.00				2500.00				87201.00

				85215		Dodatki mieszkaniowe		37500.00		0.00								37500.00

				85216		Zasiłki stałe		40134.00		0.00								40134.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		388214.00		386354.00		311216.74		75137.26				1860.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specj. Usl. Opiekuńcze		14206.00		14206.00		14206.00

				85295		Pozostała działalność		68031.00		7211.00		4200.00		3011.00				60820.00

		854				EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA		73393.00		68773.00		58573.00		10200.00		0.00		4620.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		72484.00		67864.00		58573.00		9291.00				4620.00

				85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		909.00		909.00				909.00

		900				GOSP. KOMUNALNA  I OCHR. ŚRODOWISKA		418340.00		418340.00		9640.00		408700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2000.00		2000.00				2000.00

				90002		Gospodarka odpadami		2000.00		2000.00				2000.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		115640.00		115640.00		9640.00		106000.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		95200.00		95200.00				95200.00

				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2000.00		2000.00				2000.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		201500.00		201500.00				201500.00

		921				KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		481760.00		117060.00		3030.00		114030.00		364700.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		259700.00		0.00						259700.00

				92116		Biblioteki		104000.00		0.00						104000.00

				92195		Pozostała działalność		118060.00		117060.00		3030.00		114030.00		1000.00

		926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		120980.00		110980.00		27280.00		83700.00		10000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		61000.00		61000.00				61000.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59980.00		49980.00		27280.00		22700.00		10000.00

						RAZEM		11838131.21		9646958.21		6521110.74		3125847.47		869170.00		1260003.00		0.00		0.00		62000.00





Załącznik 2.2 WYDATKI autop

																												Załącznik nr 2.2

																												do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

																												z dnia 27 stycznia 2011r.

		PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

																								w tym:

																								w tym:

		Dz.		Rozdz.		Nazwa										w złotych				wydatki		inwestycje		wydatki				zakup i objęcie		wniesienie

								Plan		Plan		Wydatki				Projekt				majatkowe		i zakupy		na		dotacje		akcji i udziałów		wkładów do

										wg. uchwały		bieżące		inwestycyjne		na rok 2010		%				inwestycyjne		progr. art.5						spółek

								wg uch. budż.		na rok 2009						Ogółem		09/08						ust.1 pkt2 i 3						prawa handl.

		1		2		3														6		7		8		9		10		11

		010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		118,500		0		0		0		0		0.0%		6,955,187.44		6,955,187.44		6,910,187.44		0.00		0.00		0.00

				01008		Budowa i utrzymanie urzadzeń wodno-mel.		118,500		80,000		70,000		0		70,000		87.5%		45,000.00		45,000.00

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				25,000		25,000		0		25,000		100.0%		6,910,187.44		6,910,187.44		6,910,187.44

		600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0		0		0		0		0		0.0%		193,600.00		193,600.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe														25,000.00		25,000.00				25,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne				107,530		91,350		0		91,350		0.0%		168,600.00		168,600.00

		700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5,578,600		6,552,400		5,300,000		2,080,000		7,380,000		112.6%		110,000.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4,963,600		5,712,400		4,500,000		2,080,000		6,580,000		115.2%		100,000.00		100,000.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		615,000		840,000		800,000		0		800,000		95.2%		10,000.00		10,000.00

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHR.  P.POŻ.		0		23,500		20,500		0		20,500		87.2%		5,529.00		5,529.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne				23,500		20,500		0		20,500		87.2%		5,529.00		5,529.00

		801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		17,687,100		23,950,900		20,138,195		2,942,567		23,080,762		96.4%		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		17,687,100		23,950,900		20,138,195		2,942,567		23,080,762		96.4%		2,000.00		2,000.00

		900				GOSP. KOMUNALNA  I OCHR. ŚRODOW.		740,000		1,580,000		1,532,000		0		1,532,000		97.0%		143,495.00		143,495.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		740,000		1,580,000		1,532,000		0		1,532,000		97.0%		90,000.00		90,000.00

				90095		Pozostała działalność														53,495.00		53,495.00

		921				KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		731,000		1,310,661		1,245,128		0		1,245,128		95.0%		300,000.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92109		Pozostałe instytucje kultury		731,000		1,310,661		1,245,128		0		1,245,128		95.0%		300,000.00		300,000.00

		RAZEM WYDATKI MAJATKOWE						0		0		0		0		0		0.0%		7,709,811.44		7,709,811.44		6,910,187.44		25,000.00		0.00		0.00





Załącznik 3 DOTACJE autop

								Załącznik nr 3

								do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

								z dnia 27 stycznia 2011r.

				Dział    rozdział źródło (§)		Nazwa		Plan

				I.		PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		952,162.00 zł

				750		Administracja publiczna		32,294.00 zł

				75011		Urzędy wojewódzkie		32,294.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami		32,294.00 zł

				751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,700.00 zł

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,700.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami		1,700.00 zł

				852		Pomoc społeczna		918,168.00 zł

				85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		778,698.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami		778,698.00 zł

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej		5,930.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami		1,732.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4,198.00 zł

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7,801.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7,801.00 zł

				85216		Zasiłki stałe		40,134.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40,134.00 zł

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		64,600.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64,600.00 zł

				85295		Pozostała działalność		21,005.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21,005.00 zł

				II.		PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		38,365.00 zł

				600		Transport i łączność		38,365.00 zł

				60004		Lokalny transport zbiorowy		14,100.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		14,100.00 zł

				60014		Drogi publiczne powiatowe		24,265.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		24,265.00 zł

				III.		PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		500.00 zł

				710		Działalność usługowa		500.00 zł

				71035		Cmentarze		500.00 zł

						dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500.00 zł

				Łącznie				991,027.00 zł

				I.		PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		952,162.00 zł

				750		Administracja państwowa		32,294.00 zł

				75011		Urzędy wojewódzkie		32,294.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		32,294.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		32,294.00 zł

				z tego		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		31,515.00 zł

				z tego		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		779.00 zł

				751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,700.00 zł

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,700.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		1,700.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		1,700.00 zł

				z tego		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1,700.00 zł

				852		Pomoc społeczna		918,168.00 zł

				85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		778,698.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		778,698.00 zł

				w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych		738,767.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		39,931.00 zł

				z tego		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		39,931.00 zł

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej		5,930.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		5,930.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		5,930.00 zł

				z tego		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		5,930.00 zł

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia społeczne		7,801.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		7,801.00 zł

				z tego		świadczenia na rzecz osob fizycznych		7,801.00 zł

				85216		Zasiłki stałe		40,134.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		40,134.00 zł

				z tego		świadczenia na rzecz osob fizycznych		40,134.00 zł

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		64,600.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		64,600.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		64,600.00 zł

				z tego		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		64,600.00 zł

				85295		Pozostała działalność		21,005.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		21,005.00 zł

				z tego		świadczenia na rzecz osob fizycznych		21,005.00 zł

				II.		PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		38,365.00 zł

				600		Transport i łączność		38,365.00 zł

				60004		Lokalny transport zbiorowy		14,100.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		14,100.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		14,100.00 zł

				z tego		wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych		14,100.00 zł

				60014		Drogi publiczne powiatowe		24,265.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		24,265.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		24,265.00 zł

				z tego		wydatki związane z arealizacją ich zadań statutowych		24,265.00 zł

				III.		PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		500.00 zł

				710		Działalność usługowa		500.00 zł

				71035		Cmentarze		500.00 zł

				w tym		wydatki bieżące		500.00 zł

				w tym		wydatki jednostek budżetowych		500.00 zł

				z tego		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500.00 zł

				Łącznie				991,027.00 zł





załącznik 4 DOCH ADMINISTR

								Załącznik nr 4

								do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

								z dnia 27 stycznia 2011r.

		PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO  BUDŻETU

				PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011R.

		Dział		rozdział		paragraf		Wyszczególnienie		Dochody

		1		2		3		4		5

		750						Administracja publiczna

				75011				Urzędy wojewódzkie		$   300.00

						2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		$   300.00

		852						Pomoc społeczna

				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		$   30,800.00

						2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		$   30,800.00





Załacznik 5 P-y i R-y

						Załącznik nr 5

						do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

						z dnia 27 stycznia 2011r.

		PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 r.

		LP		TREŚĆ		KLASYFIKACJA §		KWOTA

		1		2		3		4

		PRZYCHODY OGÓŁEM						$   4,932,262.54

		1.		Kredyty i pożyczki		952		$   3,115,792.37

		2.		Inne źródła (wolne środki)		955		$   1,816,470.17

		ROZCHODY OGÓŁEM						$   1,933,785.61

		1		Spłaty kredytów i pożyczek		992		$   1,933,785.61





Załącznik nr 6 DOTACJE autop

																Załącznik nr 6

																do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

																z dnia 27 stycznia 2011r.

		ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2011

						w tym dotacje:

								w tym:								w tym:

		Nazwa		razem dotacje		dla jednostek								dla jednostek

						sektora		dotacje		dotacje		dotacje		spoza sektora		dotacje		dotacje		dotacje

						finansów		przedmiotowe		podmiotowe		celowe		finansów		przedmiotowe		podmiotowe		celowe

						publicznych						(art..215 pkt2)		publicznych						(art..215 pkt2)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury		259,700.00		259,700.00				259,700.00

		2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.		104,000.00		104,000.00				104,000.00

		3) dotacja celowa na cele okreslone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z programem)		1,000.00										1,000.00				1,000.00

		4) przedmiotowa - dopłata do 1m3 ścieków (do Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze).		199,800.00		199,800.00		199,800.00

		5) celowa  dla Miasta Tychy na organizację transportu zbiorowego		241,570.00		241,570.00						241,570.00

		6) celowa na rozwój sportu w Gminie Kobiór		10,000.00										10,000.00						10,000.00

		7) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Tychy dla przedszkoli		27,000.00		27,000.00						27,000.00

		8) celowa na nauczanie religii		1,100.00		1,100.00						1,100.00

		9) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę policjantów na terenie Gminy Kobiór.		24,000.00		24,000.00						24,000.00

		10) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na doposażenie m.in.w sprzet biurowy, kwaterunkowy, meble biurowe oraz sprzęt informatyczny, sprzet techniki policyjnej		1,000.00		1,000.00						1,000.00

		11) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika na ul. Kobiórskiej		25,000.00		25,000.00						25,000.00

		RAZEM		894,170.00		883,170.00		199,800.00		363,700.00		319,670.00		11,000.00		0.00		1,000.00		10,000.00





Załacznik 7  KZK

																		Załącznik nr 2

																do Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kobiór

																		z dnia 30 grudnia 2011r.

		PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK

		Samorządowy Zakład Budżetowy- Kobiórski Zakład Komunalny

		Załącznik nr 7

		do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

		z dnia 27 stycznia 2011r.

		Dział		Rozdział		Wyszczególnienie		Planowany stan funduszu obrot. na początku roku		Przychody				Koszty								Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku

										-------------------------------				---------------------------------------------------------

										Ogółem		w tym: dotacja z                                            budżetu		Ogółem             wynagrodz.      wydatki       wpłaty do

														w tym:               osobowe i

														bezosob.         majątkowe        budżetu

		1		2		3		4		5		6				7		8		9		10

		010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi		$   64,000.00		$   775,400.00				$   775,400.00		$   460,555.00		$   - 0				$   64,000.00

						Kobiórski Zakład Komunalny

						w tym:

						1/ dotacja (do 1m3 ścieków)						$   185,000.00

						2/ dotacja celowa (wydatki majątkowe)

		OGÓŁEM						$   64,000.00		$   775,400.00		$   185,000.00		$   775,400.00		$   460,555.00		$   - 0				$   64,000.00

						* Dotacja do 1m3 ścieków z podatkiem VAT = 199.800,00 (kwota VAT = 14.800,00 zł)





Załacznik nr 8 RDJO autop

												Załącznik nr 8

												do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

												z dnia 27 stycznia 2011r.

				PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na rok 2011 dla Gminnego Przedszkola

				Dział:		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE

				Rozdział:		80104		Przedszkola

				Żródło dochodu								kwota

				Dochody bieżące w tym inne								$   93,000.00

				Razem dochody przewidywane w 2011 r.								$   93,000.00

				Rodzaj wydatku								kwota

				Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych (z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych)								$   93,000.00

				Razem wydatki przewidywane w 2011 r.								$   93,000.00

				PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na rok 2011 dla Szkoły Podstawowej

				Dział:		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE

				Rozdział:		80101		Szkoły podstawowe

				Źródło dochodu								kwota

				Dochody bieżące w tym inne								$   4,550.00

				Razem dochody przewidywane w 2011 r.								$   4,550.00

				Rodzaj wydatku								kwota

				Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych (z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych)								$   4,550.00

				Razem wydatki przewidywane w 2011 r.								$   4,550.00



UG Kobiór:
wpisać ogólną kwotę wszystkich dochodów planowanych w 2008r.

UG Kobiór:
wpisać ogólną kwotę wszystkich wydatków planowanych w 2008r.

UG Kobiór:
wpisać ogólną kwotę wszystkich dochodów planowanych w 2008r.

UG Kobiór:
wpisać ogólną kwotę wszystkich wydatków planowanych w 2008r.





