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SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu


gminy Bogoria za 2010 rok


Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2010 rok z uwzględnieniem zmian jakie wystąpiły w ciągu roku wynoszą  30.433.116,79 zł i zostały wykonane w kwocie  29.113.834,77 zł, co stanowi 95,7 %. Z tego na dochody bieżące przypada 22.324.389,04 zł,  a na dochody majątkowe 6.789.445,73 zł



Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 42.548.709,60 zł z czego wydatkowano 37.869.365,28 zł, tj. 89,0%.


Na wydatki bieżące przeznaczono 19.203.698,06 zł a na majątkowe 18.665.667,22 zł.



Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 8.755.530,51 zł.


Przychody budżetu gminy na planowane 12.402.717,81 zł wykonano w kwocie 10.438.076,06 zł, w tym:


· w ramach planowanego deficytu budżetu zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska” w wysokości 2.866.813,00 zł i na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejska w Jurkowicach”                 w wysokości 484.748,69 zł

· w ramach planowanego deficytu budżetu zaciągnięto również:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.604.052,19 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,


- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody w Zimnowodzie” w kwocie 216.557,37 zł. 

· wolne środki w wysokości 265.904,81 zł

Planowane w wysokości 287.125,00 zł rozchody budżetu przeznaczono w kwocie 217.938,70 zł na spłatę zaciągniętych:


- kredytów      200.000,00 zł


- pożyczek        17.938,70 zł



Natomiast przypadająca do spłaty rata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku                   w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie” w kwocie 69.186,30 zł została umorzona.



Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 10.572.171,25 zł, tj. 36,3 % wykonanych dochodów (w tym: 400.000,00 zł z kredytu z roku 2005).



Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.


Środki jakie pozostawały do dyspozycji w bankach na koniec roku wynosiły 2.653.821,36 zł, w tym na rachunku wydatków niewygasających 669.590,27 zł (uchwała Rady Gminy            nr III/22/10 z 30 grudnia 2010 r. i odsetki bankowe od środków na rachunku).


Należności wymagalne stanowiły kwotę 670.244,21 zł, w tym:


- z tytułu dostaw i usług 45.864,89 zł (czynsze, dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych)    

- pozostałe 624.379,32 zł (podatki, zaliczka i fundusz alimentacyjny)
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Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach


010 – Rolnictwo i łowiectwo



Na planowane 276.914,00 zł wpłynęła kwota 276.914,01 zł, co stanowi 100,0 %. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości 235.585,82 zł. 


Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Staszowie w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Realizacja nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody na ujęciu w Zimnowodzie” oraz uzyskano wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych będących w zasobach mienia komunalnego gminy w kwocie 11.328,19 zł.

020 – Leśnictwo



W dziale tym zaplanowano 2.000,00 zł dochodów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie. W ciągu roku wpłynęło 1.119,09 zł, tj. 55,9 %. Dochody te są przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę



Wpłynęła kwota 501.562,53 zł na planowane 448.660,00 zł, tj. 111,8 %.

W tym:


- wpływy z abonamentu                                                                                            72.346,94 zł


- wpływy ze sprzedaży wody                                                                                  423.723,03 zł


- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                             5.492,56 zł



 Z tytułu opłat abonamentu i sprzedaży wody na koniec roku wystąpiły zaległości      w wysokości 30.164,61 zł, co stanowi 5,7 % w stosunku do tych należności. W związku         z powyższym wystawiono 585 wezwań do zapłaty oraz skierowane 18 pozwów do Sądu Rejonowego w Staszowie, który wydał nakazy zapłaty i 13 spraw przekazano do komornika Sądowego celem egzekucji,  17-u odbiorcom na ich wnioski należności rozłożono na raty. 


600 – Transport i łączność



Zaplanowano dochody w kwocie 5.311.319,00 zł, z czego zrealizowano     3.814.443,64 zł, co stanowi 71,8 %. Na koniec roku wpłynęło 2.238.506,06 zł, ze środków funduszy strukturalnych, które stanowią refundację już poniesionych wydatków na zadaniu objętym projektem pn. „Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy Bogoria”. Pozostała kwota wpłynie w 2011 roku po przeprowadzonej kontroli wykonania tego zadania. Powyższe zadanie inwestycyjne zastało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe               w Staszowie w kwocie 784.955,78 zł.


Otrzymano również dotację z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych Wysoki Duże-Wysoki Średnie-Witowice w kwocie 416.900,00 zł. Nie wpłynęła natomiast dotacja w kwocie 40.000,00 zł na odbudowę dróg dojazdowych do pól  ze względu na niewykonanie zadania     w roku 2010.


Pozyskano również dotację z budżetu państwa w kwocie 700.000,00 zł na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi, z których wykorzystano 374.081,80 zł, pozostałą kwotę zwrócono, gdyż zadanie nie zostało wykonane do końca roku, jego kontynuacja będzie prowadzona w 2011 roku.


700 – Gospodarka mieszkaniowa



Wpłynęła kwota 190.363,52 zł na planowane 196.854,00 zł, tj. 96,7 % 

Są to następujące dochody:


- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny

 na podstawie zawartych umów                                                                              110.884,81 zł


- dochody ze sprzedaży nieruchomości                                                                     62.298,50 zł


- za użytkowanie wieczyste                                                                                            332,64 zł


- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                599,81 zł


- zwroty z tytułu refundacji wydatków m.in.

(ośrodek zdrowia i posterunek policji – odsprzedaż usług)                                      15.240,76 zł                                    

- sprzedaż złomu                                                                                                            200,00 zł


- zwrot z lat ubiegłych                                                                                                    163,00 zł


- kara pieniężna za nieterminowe wykonanie                                                                244,00 zł


  zadania (podział działek)



Z tytułu czynszów i dzierżawy wystąpiły zaległości w kwocie 5.117,86 zł, na które zostały wystawione upomnienia.

710 – Działalność usługowa



Na planowane 15.790,00 zł wpłynęło 15.789,80 zł, co stanowi 100,0 %. Wpłynęła kwota 10.789,80 zł od Kopalni Dolomitu w Sandomierzu oraz 5.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na cmentarnictwo.

750 – Administracja publiczna



Dochody zostały wykonane w wysokości 129.882,85 zł na planowane 126.445,00 zł,     tj. 102,7 %.


Na wpływy te składają się:


- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie                                           31.709,09 zł


  spisu rolnego


- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                      75.955,00 zł

z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów


Urzędu Stanu Cywilnego)                                                                                     

- refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy                                                           15.381,00 zł


- rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                           720,00 zł


- zwrot podatku z urzędu skarbowego po byłym                                                        3.049,00 zł

zakładzie budżetowym                                                                                            

- pozostałe dochody                                                                                                     3.068,76 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej


Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 44.655,38 zł z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach w tym: 


· na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców                                         1.317,00 zł


· przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP                                                   25.387,22 zł


· przeprowadzenie wyborów do samorządów                                                 17.951,16 zł


754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Na planowane 15.605,00 zł wpływy wyniosły 15.604,00 zł, tj. 100,0 %. 


Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Staszowie na dofinansowanie zakupu sprzętu       i wyposażenie dla OSP Jurkowice w kwocie 4.969,00 zł, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi w kwocie 10.605,00 zł. Straż Gminna nałożyła mandaty karne na kwotę 200,00 zł z czego wpłynęło 30,00 zł, a pozostała kwota (3 osoby) stanowi zaległość, na którą wystawiono w 2011 roku tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych 



Na zaplanowane wpływy w wysokości 4.192.880,00 zł zrealizowano 4.227.680,10 zł, tj. 100,8 %.


Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:


- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,                                           5.130,96 zł      


  opłacony w formie karty podatkowej 


  (podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe)                  


- podatek od nieruchomości                                                                                1.157.396,59 zł   


- podatek rolny                                                                                                        535.985,89 zł      


- podatek leśny                                                                                                          72.054,64 zł       


- podatek od środków transportowych                                                                      91.696,76 zł      


- podatek od spadków i darowizn                                                                              12.105,62 zł  

- opłata targowa                                                                                                              485,00 zł

- opłata eksploatacyjna                                                                                            910.086,40 zł       


- podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                94.813,41 zł       


- koszty egzekucyjne                                                                                                   6.613,32 zł       


- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                             8.955,37 zł


- opłata skarbowa                                                                                                      20.447,00 zł      


- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż                                                             62.724,83 zł      


   napojów alkoholowych 

- opłaty administracyjne za wypis                                                                               3.315,00 zł


   i wyrys z planu zagospodarowania


- opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                    3,99 zł


  przy drogach gminnych


- przekazane przez Ministra Finansów udziały                                                    1.240.204,00 zł


   w podatku dochodowym od osób fizycznych                                        


- przekazane przez urzędy skarbowe udziały                                                              5.661,32 zł


  w podatku dochodowym od osób prawnych                                              


Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie   386.001,10 zł

Zaległości te dotyczą następujących podatków:


- od działalności gospodarczej                                                                                    3.717,04 zł


- od nieruchomości                                                                                                  331.222,80 zł 


                                                                                                     (w tym: GS Bogoria – 315.161,40 zł)


- rolny                                                                                                                        38.477,72 zł


- leśny                                                                                                                          3.992,30 zł


- od środków transportowych                                                                                      8.587,24 zł


- od czynności cywilnoprawnych                                                                                       4,00 zł



W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono 1085 upomnień oraz wystawiono 200 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Sporządzono 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej dla podatników, którzy mieli największe zaległości oraz posiadali założone księgi wieczyste.


Na dzień 31 grudnia należność zahipotekowana wynosi  63.394,95 zł.


Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy za okres roku wynoszą  216.301,33 zł, w tym:


- w podatku od nieruchomości                                                                                158.843,21 zł


- w podatku rolnym                                                                                                   36.379,95 zł


- w podatku od środków transportowych                                                                  21.078,17 zł


Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (udzielone Uchwałą Rady Gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych) wyniosły 40.352,00 zł w tym:


- w podatku od nieruchomości                                

                                    29.889,00 zł


- w podatku leśnym                                                      
                                         163,00 zł


- w podatku od środków transportowych                 

                                    10.300,00 zł


Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły kwotę  22.485,40 zł, z tego:


- umorzenie zaległości podatkowych                                                                        17.328,80 zł


- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności                                                     5.156,60 zł    


758 – Różne rozliczenia


        Dochody zostały wykonane w wysokości 11.706.518,75 zł na plan 11.701.427,00 zł,         tj. 100,0 %.


Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 11.573.627,00 zł, w tym:


- część oświatowa                                                           
                               7.077.032,00 zł  


- część wyrównawcza                                                     
                               4.030.963,00 zł     


- część równoważąca                                                        
                                  175.820,00 zł  


- uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                            289.812,00 zł


 Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło 49.059,04 zł.



Ponadto dochody w tym dziale zostały zwiększone o środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2009 w kwocie 79.100,00 zł oraz o zwróconą niewykorzystaną dotację przez zakład budżetowy w kwocie 4.732,71 zł

 801 – Oświata i wychowanie



Na planowane 612.372,00 zł, wpłynęła kwota 690.196,53 zł, która stanowi 112,7 % planu w tym:


- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu                                                          61.530,00 zł


- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach                                              240.342,59 zł


- refundacja wynagrodzeń za pracowników                                                           112.374,43 zł


  zatrudnionych w szkołach w ramach umów


  z Powiatowym Biurem Pracy i otrzymane odszkodowania

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych                                            275.577,90 zł


- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                  95,61 zł


- dotacja na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych                                            276,00 zł


852 – Pomoc społeczna



Dochody zostały wykonane w wysokości 4.786.339,32 zł na planowane    4.774.167,00 zł, tj. 100,3 %, w tym:


- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie                                         700.000,00 zł


  budowy Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach


- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków                                                                 788,58 zł


  i świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych


- należności gminy z tytułu zaliczek                                                                         12.496,76 zł


  alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego


  stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu 


  wobec dłużników alimentacyjnych od 


  wyegzekwowanych od Komorników wpłat


- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych                                             2.994.687,20 zł


  oraz składki na ubezpieczenia społeczne


- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

  i zasiłków                                                                                                                  3.317,92 zł


- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia                                                           13.241,07 zł


  zdrowotne dla podopiecznych


- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg                                                   174.834,80 zł


- odsetki od środków na rachunku OPS                                                                         757,98 zł


- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS                                                    97.651,00 zł


- pozostałe dochody OPS                                                                                            1.170,76 zł


- odpłatność za usługi opiekuńcze i odsetki                                                                5.600,55 zł


  od nieterminowych wpłat 


- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych                                                          20.516,00 zł


- dotacja na sfinansowanie PPWOW w ramach                                                   54.472,60 zł


  Programu Integracji Społecznej na mocy


  Porozumienia o współpracy z Zarządem 


  Województwa z dnia 5 lutego 2008 roku


- dotacja na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych                                                 33.000,00 zł


  na skutek klęsk żywiołowych                                                                     

- dotacja celowa z budżetu państwa na                                                                   667.195,00 zł


  dofinansowanie realizacji programu wieloletniego  

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


- zwrot niewykorzystanych środków po zlikwidowanym                                           6.609,10 zł


  Zakładzie budżetowym „Jadłodajni Gminnej”

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



Na planowane 143.811,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 142.940,79 zł, tj. 99,4 %.


Jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria” w ramach POKL realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


854 – Edukacyjna opieka wychowawcza



Zrealizowano dochody w kwocie 129.770,04 zł na planowane 129.771,00 zł,                co stanowi 100,0 %.


Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 


o charakterze socjalnym.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Wykonano dochody w wysokości 1.946.743,53 zł na plan 1.932.708,79 zł, tj. 100,7 %.   Są to środki:


- wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków                                                        153.255,56 zł


  komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat


- środki, które pozostały po zlikwidowanym GFOŚiGW                                           9.195,01 zł


- dotacja z Powiatu i WFOŚiGW w Kielcach na                                                      25.068,30 zł


  dofinansowanie usuwania azbestu


- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska                                                          9.293,96 zł


- udział mieszkańców w zadaniu usuwania azbestu                                                    3.831,83 zł


- refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych                                      45.413,39 zł


  na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy


- dochody różne (m.in. za zbiórkę odpadów komunalnych)                                       1.793,22 zł



Wpłynęła również dotacja w kwocie 1.698.892,26 zł jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego w Bogorii” w ramach RPO.


Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych stanowią kwotę 9.272,15 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.179,60 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Wpłynęła kwota 493.310,89 zł na planowane 493.310,00 zł, co stanowi 100,0 %



Jest to refundacja wydatków z roku 2009 dotycząca modernizacji Domu Kultury         w Bogorii w ramach RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 472.083,14 zł oraz 21.227,75 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonania zadania inwestycyjnego – budowa świetlicy w Jurkowicach.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:


010 – Rolnictwo i łowiectwo



Wydatki w tym okresie zostały wykonane w kwocie 869.586,21 zł na planowane          1.009.520,00 zł, tj. 86,1 %.


Środki te zostały przeznaczone na:


- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego                                                            10.868,03 zł


  przekazane do Izby Rolniczej


- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego                                      1.998,36 zł


  obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników


  w ramach otrzymanej dotacji na ten cel


- wynagrodzenie dla geodety z tytułu umowy zlecenia                                                 205,60 zł


  na prowadzenie podziału i rozgraniczania


  nieruchomości rolnych


- przesyłki pocztowe dotyczące                                                                                   2.620,97 zł


  zwrotu podatku akcyzowego


- wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego                                                  230.966,49 zł


  producentom rolnym


  (zwrot otrzymało 645 rolników, wydano 934 decyzje)


- opłata za użytkowanie gruntów                                                                                     57,93 zł


  do Urzędu Marszałkowskiego


-pozostałe wydatki  (zakup czasopism)                                                                       1.576,20 zł                         


- zakup wodomierzy                                                                                                  11.139,20 zł

- zakupy materiałów do bieżącego funkcjonowania sieci                                         13.475,76 zł

  wodociągowej                            

- remont pomp i układu sterowania                                                                           17.582,56 zł

na przepompowni wody w Jurkowicach                                                       

- zakup usług (m.in.: montaż ograniczników na                                                         5.485,97 zł

przepompowni wody w Jurkowicach-1.850,00 zł,      

przegląd linii sterowniczej-1.800,00 zł)                                               


Na wydatki inwestycyjne przeznaczono  573.609,14 zł, w tym:


- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej,                                              10.268,77 zł


  kserokopię map i ich aktualizację (realizacja zadania

  będzie kontynuowana w 2011 roku)


- przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie                                                  164.002,37 zł

  (zadanie zakończone)


- przebudowa stacji uzdatniania wody w Zimnowodzie                                         356.150,00 zł


- monitoring sieci wodociągowej                                                                              43.188,00 zł


Nie wydatkowano kwoty 27.000,00 zł planowanej na wykonania ogrodzenia zbiornika             w Gorzkowie.


400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę



Wykorzystano kwotę 192.792,49 zł na planowane 219.044,81 zł, co stanowi 88,0 %.


Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :


- materiały i części hydrauliczne                                                                               14.728,38 zł


- paliwo                                                                                                                      14.352,00 zł


- części i baterie do komputerów                                                                                    393,11 zł


  przenośnych dla inkasentów 

- zakup węgla do pomieszczeń na ujęciu                                                                       318,69 zł


  wody w Zimnowodzie

- ubrania robocze                                                                                                            638,31 zł


- polisy ubezpieczeniowe                                                                                            1.231,00 zł


- badanie wody                                                                                                            4.421,89 zł


- opieka serwisowa programu TARAN                                                                       1.804,00 zł


   (fakturowanie usług)


- naprawa przewodu na linii sterującej i sprzętu                                                            650,00 zł


- zakup energii elektrycznej                                                                                    130.398,16 zł 


  na ujęciu wody i przepompowniach


- opłata za II półrocze 2009 roku za korzystanie ze środowiska


do Urzędu Marszałkowskiego                                                                                   22.440,00 zł

- pozostałe zakupy i usługi                                                                                          1.416,95 zł


600 – Transport i łączność



Na planowane 8.317.914,00 zł wykonano wydatki w wysokości 7.166.669,02 zł,            co stanowi 86,2 %, które zostały przeznaczone na:


- zakup materiałów na drogi gminne                                                                       126.192,95 zł

        • sól do zimowego utrzymania dróg                                        1.416,00 zł

        • zakup paliwa do samochodu i koparki                                 9.078,95 zł

        • rury betonowe, kielichowe, kamień                                      2.691,69 zł

        • materiały na wykonanie kanalizacji burzowej                    18.461,66 zł

          przy drodze gminnej na Osiedlu Ujazd

        • materiały do budowy przystanków  i dróg                           4.544,65  zł


- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze                                                            720,46 zł


  powiatowe


- naprawa ciągnika                                                                                                      4.688,06 zł


- bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                          8.747,50 zł

- ułożenie chodnika przy ulicy Spacerowej w Bogorii                                             15.439,10 zł

- opracowanie kosztorysów                                                                                         4.672,00 zł

- koszenie poboczy przy drogach                                                                                9.760,00 zł


- wykonanie odwodnienia przy drogach                                                                     7.966,09 zł


- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego                                                     167.570,67 zł

  na dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych 


  na terenie Gminy 


- inwestycje drogowe                                                                                           6.820.490,19 zł

  w tym:


· budowa ulicy Kolejowej oraz budowa dróg na                   4.504.590,16 zł


terenie Gminy Bogoria w ramach programu RPO


(w tym: środki unijne – 3.565.862,72 zł) (zadanie zakończone)

· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Witowicach                      54.854,86 zł


· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Wierzbce                          24.499,31 zł

· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Szczeglicach                     36.417,00 zł

(zadanie zakończone)


· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Wagnerówce                    25.986,00 zł


· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Pełczycach                       53.390,25 zł


· odnowa nawierzchni ulicy Spacerowej w Bogorii                        55.302,60 zł

(zadanie zakończone)

· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Domaradzicach                46.320,96 zł

(zadanie zakończone)

· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Józefowie                         50.017,56 zł

(zadanie zakończone)

· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Wysokach Małych            46.358,78 zł

· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Malkowskiej             39.326,70 zł


· odnowa nawierzchni drogi gminnej w Łagówce                           37.411,30 zł

· budowa małej obwodnicy w Bogorii                                          496.488,23 zł

(zadanie zakończone)

· przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże,                                833.801,62 zł

Średnie, Małe – Witowice


· zakup kosiarki do rowów                                                             21.400,00 zł


· przebudowa drogi transportu rolnego w Zagorzycach                   53.070,00 zł


(zadanie w trakcie realizacji - środki na r-ku


 wydatków niewygasających)


· przebudowa dróg zniszczonych podczas powodzi                      435.154,86 zł


· opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych                6.100,00 zł


· odnowa nawierzchni drogi w Podlesiu 


(realizacja zadania przesunięta na 2011 rok)

· budowa ulicy Ogrodowej (przygotowanie dokumentacji, 

zadania przewidziana na 2011 rok)


· podział geodezyjny działek wraz z wykupem (realizacja 


zadania przesunięta na rok 2011-brak decyzji ze Starostwa)


700 - Gospodarka mieszkaniowa



Zrealizowano wydatki w kwocie 93.373,64 zł na planowane 149.3747,00 zł,                co stanowi 62,5 %. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków będących własnością gminy (budynku posterunku, ośrodka zdrowia i budynki po byłej bazie ZGK), które to koszty są zwracane i przekazywane przez ich użytkowników na dochody gminy oraz na wydatki związane z przygotowaniem i sprzedażą mienia komunalnego (m.in. operaty szacunkowe, opłaty notarialne, mapy ewidencyjne) w kwocie 70.245,64 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych po byłej PKP w Bogorii zapłacono 10.928,00 zł.

Dokonano podziału geodezyjnego działek na osiedlu „Ujazd” za kwotę 12.200,00 zł (dalsze prace przewidziane do realizacji w roku nastepnym).


710 – Działalność usługowa



Wydatkowano 34.409,57 zł na planowane 46.023,00 zł tj. 74,8 % planu                          z przeznaczeniem na dofinansowanie pracy członków komisji urbanistyczno-architektonicznej przy Starostwie Powiatowym i wydanie opinii w kwocie 1.020,00 zł. 


Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 26.889,57 zł, a na zakup kwiatów na groby i zniczy oraz odnowienie pomnika 6.500,00 zł.

750 – Administracja publiczna



Wydatki wyniosły kwotę 2.840.121,23 zł na plan 3.193.998,00 zł, co stanowi 88,9 %   i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                  75.955,00 zł


  (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników


  USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)


- ryczałty dla radnych Rady Gminy                                                                        108.370,66 zł


- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy                                                  1.255,80 zł


- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     1.541.024,84 zł


  pracowników Urzędu Gminy

- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji                                         11.403,00 zł


  zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia


  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy


- zakup materiałów:                                                                                                   91.030,04 zł


- zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                                  52.980,97 zł


- remonty urządzeń biurowych                                                                                    2.399,05 zł


- zakup usług medycznych                                                                                          1.170,00 zł


  (obowiązkowe badania lekarskie)


- zakup usług                                                                                                           110.860,85 zł


  (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe,  


  opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku)


- zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                               3.500,18 zł


- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                16.328,42 zł


- podróże służbowe                                                                                                     8.567,78 zł


- opłaty i składki członkowskie                                                                                 33.062,97 zł


- szkolenia pracowników                                                                                           12.531,00 zł


- odpis na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych                                              33.367,00 zł


- zakup materiałów papierniczych do sprzętu                                                             5.330,22 zł


  drukarskiego i urządzeń kserograficznych


- zakup akcesoriów komputerowych                                                                         22.615,89 zł


- wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego                                                            31.709,09 zł


- promocja gminy                                                                                                      12.647,09 zł


         • zakup materiałów promującą gminę                                5.621,49 zł                                                             


         •  zakup usług promocyjnych                                            7.025,60 zł


- ryczałty dla sołtysów                                                                                             60.710,00  zł


- prowizje dla sołtysów                                                                                             49.077,00 zł


- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                       343.261,71 zł


  pracowników gospodarczych urzędu  

- zakup materiałów                                                                                                    48.416,15 zł


  (m.in. narzędzia i sprzęt gospodarczy, 

  paliwo do ciągnika i samochodu ciężarowego)


- odzież ochronna                                                                                                           775,77 zł

- usługi remontowe                                                                                                      4.422,40 zł


- zakup usług zdrowotnych                                                                                            270,00 zł

- zakup usług                                                                                                             13.560,67 zł


  (naprawa ciągnika i pługa do odśnieżania, sprzętu, przegląd 


  ciągnika  i samochodu ciężarowego, badania techniczne pojazdów)


- usługi telekomunikacyjne                                                                                         1.349,40 zł


- podróże służbowe                                                                                                     1.330,92 zł


- ubezpieczenie samochodów                                                                                      2.456,00 zł


- odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                                     13.797,00 zł


- szkolenia pracowników                                                                                             3.500,00 zł


- wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup:                                                    121.084,36 zł


· samochodu dostawczego „FIAT”                          90.000,00 zł


· przyczepy do ciągnika                                           21.400,00 zł


- programu komputerowego LEX                                                                               9.684,36 zł                                                                  

751 – Urzędy naczelnych organów władzy



Zrealizowano wydatki w wysokości 44.655,38 zł na planowane 59.083,00 zł, z czego przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją kwotę 1.317,00 zł, 25.387,22 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz 17.951,16 zł na przeprowadzenie wyborów do samorządów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne


Wydatkowano 496.543,27 zł na planowane 595.215,00 zł, co stanowi 83,4 %              z przeznaczeniem na: 


- środki przekazane do Starostwa na funkcjonowanie                                                1.250,00 zł

  Lokalnego Systemu Powodziowego


- dotację na dofinansowanie  zakupu paliwa                                                               5.000,00 zł


dla Policji w Bogorii


- dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej                                                  5.000,00 zł


 na dofinansowanie zakupu samochodu                                                 


 - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach                                                             23.949,00 zł


  ratowniczych dla członków OSP

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                            5.473,80 zł


  komendanta i konserwatorów sprzętu p.poż.


- zakup materiałów                                                                                                    50.904,21 zł


  (w tym: umundurowanie  19.314,57 zł)


- zużycie energii elektrycznej, wody                                                                         15.189,62 zł


- remonty samochodów                                                                                               1.252,80 zł


- zakup usług (m.in. badania techniczne                                                                   10.038,07 zł                                                                                                                                                       


   pojazdów, konserwacja sprzętu)                                                                  


- usługi telekomunikacyjne                                                                                            549,00 zł


- ubezpieczenie członków OSP i samochodów                                                         11.297,00 zł


- modernizację budynku OSP w Miłoszowicach                                                    132.942,00 zł


 (zadanie w trakcie realizacji, środki na r-ku wydatków niewygasających)


- modernizację budynku remizy w Grzybowie                                                         11.000,00 zł


- zakup samochodów strażackich dla OSP                                                              110.029,05 zł


  Domaradzice i Jurkowice

- zakup aparatów powietrza dla OSP w Bogorii                                                       10.058,00 zł

- funkcjonowanie straży gminnej                                                                            102.610,72 zł 


w tym: 

· wynagrodzenia i pochodne                       61.852,04 zł

· umundurowanie                                        12.345,18 zł


· wyposażenie                                               7.902,08 zł


· szkolenia                                                     5.250,00 zł


756 – Dochody od osób fizycznych i prawnych oraz wydatki związane z ich poborem


Wydatkowano kwotę 1.400,00 zł, którą przeznaczono na ustanowienie wpisu na hipotekę dla podatników mających wysokie zaległości podatkowe.


757 – Obsługa długu publicznego



Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 188.374,04 zł (w tym prowizja 138.700,00 zł) oraz na spłatę poręczenia dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki  37.604,72 zł.


801 – Oświata i wychowanie



Na planowane 9.609.719,00 zł wydatkowano 9.174.680,89 zł, co stanowi 95,5 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na:


- wydatki bieżące szkół podstawowych                                                               3.511.563,31 zł


  w tym:


        • wynagrodzenia i pochodne                          2.736.192,50 zł


        • dodatki do wynagrodzeń                                 159.858,99 zł


        • odpis na z.f.ś.s.                                               132.104,00 zł


        • wydatki rzeczowe                                           483.407,82 zł ( w tym: energia – 219.669,09 zł)

- wydatki bieżące klas „0”                                                                                         11.717,91 zł


  w tym:


        • wynagrodzenia i pochodne                               11.473,69 zł


        • wydatki rzeczowe                                                  244,22 zł


- wydatki bieżące przedszkoli                                                                              1.220.971,52 zł


  w tym:


          • dodatki – wiejski i mieszkaniowy                    36.018,78 zł


          • wynagrodzenia i pochodne                            813.674,41 zł


          • odpis na z.f.ś.s.                                                 38.384,00 zł


          • zakup żywności                                              174.738,63 zł


          • wydatki rzeczowe                                           158.155,70 zł (w tym: energia – 80.653,16 zł)


- wydatki bieżące gimnazjum                                                                               2.065.058,67 zł


  w tym: 


          • dodatki do wynagrodzeń                                94.184,03 zł


         • wynagrodzenia i pochodne                         1.732.406,84 zł


         • odpis na z.f.ś.s.                                                73.471,00 zł


         • wydatki rzeczowe                                          164.996,80 zł ( w tym: energia – 96.236,04 zł)


- dowożenie uczniów                                                                                               427.568,32 zł


   w tym:


       • wynagrodzenia i pochodne kierowców            89.545,62 zł


       • zakup materiałów                                             61.332,23 zł


        (paliwo do gimbusów, części zamienne 


        do autobusów, środki czystości)


       • zakup usług                                                     269.981,47 zł


        (dowóz uczniów przez PKS Staszów,


         przeglądy techniczne)


       • ubezpieczenie autobusów                                   3.915,00 zł


      • odpis na z.f.ś.s.                                                    2.794,00 zł


- zespół ekonomiczno – administracyjny                                                               254.241,40  zł


  w tym:


     • wynagrodzenia i pochodne                                 196.016,41 zł


     • odpis na z.f.ś.s.                                                       6.285,00 zł


     • wydatki rzeczowe bieżące                                    51.939,99 zł

- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego                                                        911.447,26 zł


  w tym:


          • dodatki do wynagrodzeń                                  43.887,55 zł


          • wynagrodzenia i pochodne                            737.063,97 zł


          • odpis na z.f.ś.s.                                                 32.608,00 zł


           • wydatki rzeczowe                                          97.887,74 zł ( w tym: energia – 32.053,54 zł)


- dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                             24.710,64 zł


- stołówki szkolne                                                                                                   345.975,50 zł


   w tym:


           • wynagrodzenia i pochodne                             143.942,81 zł


           • odpis na z.f.ś.s.                                                   6.288,00 zł


           • zakup żywności                                              183.607,01 zł


           • wydatki rzeczowe                                              12.137,68 zł


- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów                                                                    58.964,00 zł


- wynagrodzenie dla Komisji                                                                                         300,00 zł


- opracowanie dokumentacji projektowej                                                                 11.102,00 zł


- przebudowa urządzeń sportowych oraz elementów                                             331.060,36 zł


  zagospodarowania przy szkole podstawowej w Bogorii


851 – Ochrona zdrowia



Zaplanowane w kwocie 347.862,00 zł, których wydatkowano 291.740,09 zł,                co stanowi 83,9 % z przeznaczeniem na: 


- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu                                     50.000,00 zł


  na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja oddziału 


  pediatrycznego wraz z zabudową tarasu”


- gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi                                                 29.889,64 zł


  i narkomanii

- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bogorii                                              191.899,45 zł


  (częściowe wykonanie zadania - około 30%)


- zakup usług (szczepienie dzieci przeciw pneumokokom)                                      19.951,00 zł


852 – Pomoc społeczna



Zrealizowano wydatki w wysokości 6.101.044,96 zł na plan 6.613.530,39 zł,              tj. 92,3 %.  Środki zostały przeznaczone na:  


- dofinansowanie kosztów pobytu                                                                           209.828,08 zł


   podopiecznych w domach pomocy społecznej 


- zakup usług w Ośrodkach wsparcia                                                                          1.345,00 zł


- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                             2.994.687,20 zł


   oraz obsługę tych świadczeń                                                                   


- składki zdrowotne dla podopiecznych                                                                    13.241,07 zł


- wypłatę zasiłków i zapomóg                                                                                 203.150,56 zł


- bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej                                                     293.600,32 zł


- usługi opiekuńcze                                                                                                   31.604,71 zł


- zakup materiałów i usług przez OSP dla                                                                  9.129,29 zł


  poszkodowanych podczas powodzi


- pomoc finansowa dla gminy Połaniec i Łubnice                                                    20.000,00 zł


dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi


- wypłata zasiłków dla poszkodowanych wskutek huraganu                                    63.000,00 zł


- dożywianie w ramach programu                                                                          737.497,69  zł


  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


- realizacja usług w ramach programu                                                                      55.363,22 zł


  Integracji Społecznej 


- przebudowa budynku w Pęcławicach na potrzeby DPS                                    1.401.890,34 zł


  (zrealizowane zadanie w 52%)


- przekazanie do budżetu państwa zwrotów                                                                4.106,50 zł


  nienależnie pobranych zasiłków i odsetek

- dotacja dla Jadłodajni Gminnej (przedmiotowa)                                                    27.601,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę                                               35.000,00 zł


  budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bogorii



W 2010 roku z budżetu gminy do zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 1.314.705,64 zł ( w tym: inwestycje – 736.890,34 zł)

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



Zaplanowano projekt systemowy w ramach POKL – Promocja Integracji Społecznej polegający na szkoleniu osób długotrwale bezrobotnych. Koszt projektu wyniósł            159.812,40 zł  i był dofinansowany z budżetu gminy w kwocie 16.871,61 zł.                

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza



Zaplanowano 302.666,00 zł, z których wydatkowano 290.389,10 zł, co stanowi      95,9 %. Środki te przeznaczono na następujące działania :


- wypłatę stypendiów socjalnych                                                                            130.827,00 zł


- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce                                                                 20.960,00 zł


- wypłata zasiłków dla uczniów                                                                                26.226,04 zł     


- świetlice szkolne                                                                                                   112.376,06 zł


900 – Gospodarka komunalna 



Na wydatki przeznaczono 8.184.268,28 zł na plan 9.855.940,79 zł, tj. 83,0 %                    z tego na :


- zakup części, materiałów i paliwa                                                                          28.194,25 zł


  związanych z odbiorem ścieków komunalnych


- zakup energii dla przepompowni ścieków  i oczyszczalni                                     57.701,68 zł


- remont pompy                                                                                                         15.567,22 zł


- remont skrzyni licznikowej i sterowniczej                                                               3.000,00 zł


- zakup usług związanych z odbiorem ścieków                                                        11.969,59 zł 


- badania ścieków komunalnych                                                                                 1.560,00 zł


- składki ubezpieczeniowe                                                                                          4.494,00 zł

- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci                                                           19.764,00  zł


  w Podlesiu 


- usuwanie azbestu                                                                                                    22.821,04 zł


- opłata za korzystanie ze środowiska                                                                       15.672,00 zł


  za II-e półrocze 2009 roku

- składki członkowskie do EZGDK                                                                            8.000,00 zł


- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących                                         56.708,36 zł


  się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii,


  zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa


  do kosiarki, narzędzi)


- zakup kwiatów i krzewów na rynek, nawozów oraz                                                8.840,87 zł


  wykonanie ławek i wywóz nieczystości 


- zakup karmy i wykonanie boksów dla psów                                                          10.551,54 zł


- zakup energii do oświetlenia ulicznego                                                                319.944,22 zł


- konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                         59.424,23 zł


- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                                                         94.793,81 zł


  odpis na z.f.ś.s. i badania lekarskie dla 


  osób zatrudnionych w ramach umów z Biurem Pracy


- wydatki inwestycyjne                                                                                        7.439.261,47 zł

· zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej                105.014,17 zł


· zakup działek pod budowę zbiornika w Bogorii                   5.901,56 zł


   (pozostała do wykupu 1 działka)


· budowa kanalizacji sanitarnej W. Kiełczyńska              4.559.920,83 zł


   Gorzków, Miłoszowice (zadanie wykonane  

   w 95% - pozostało podpięcie do sieci elektrycznej)

· budowa zbiornika wodnego w Bogorii                          2.692.643,55 zł


  (wykonanie częściowe zadania – około 70%)


· rewitalizacja terenu wokół zbiornika w Bogorii                      978,09 zł


   (przygotowanie dokumentacji, księga notarialna

    - wykonano 20% zadania)


· budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego               74.803,27 zł


· poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki

   (w trakcie opracowanie projektu technicznego)


921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Zaplanowano 1.761.147,00 zł, z których wydatkowano 1.642.924,52 zł, tj. 93,3 %         i przeznaczone je na:


- zakup energii do świetlicy w Jurkowicach                                                                  990,33 zł


- dotację podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury                                          229.562,00 zł


- dotację dla GOK na inwestycje (Ceber)                                                               370.000,00 zł   


- dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej                                                        109.800,00 zł


- dotację dla Parafii w Bogorii i Szczeglicach                                                          50.000,00 zł


  na ochronę zabytków                   


- wydatki inwestycyjne                                                                                           882.572,19 zł


· opracowanie dokumentacji na przebudowę                     24.429,28 zł

Domu Kultury w Przyborowicach


(realizacja zadania w roku następnym)


· budowa świetlicy w Jurkowicach                                  857.842,91 zł


   (zadanie zakończone)

· modernizacja stanu infrastruktury publicznej


   w Kiełczynie – Jurkowice (opracowano kosztorys)

926 – Kultura fizyczna i sport



Wydatkowano 58.975,47 zł na planowane 60.476,00 zł, co stanowi 97,5 %.


Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 7.040,00 zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia sportowe 21.603,17 zł oraz kwotę  30.332,30 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z tym zadaniem.


Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu  budżetowego – Jadłodajnia Gminna


Przychody


Plan                                                                                                            221.900,00 zł


Wykonanie                                                                                                 236.306,21 zł


Koszty

Plan                                                                                                            221.900,00 zł


Wykonanie                                                                                                 244.837,31 zł


Środki pieniężne na koniec roku                                                                          0,00 zł


                                                                                       (środki pozostałe zwrócono do budżetu)


Należności  niewymagalne                                                                              178,00 zł


Zobowiązania  niewymagalne                                                                       7.525,73 zł


Bogoria, 07 marca 2011 r.                                                                   
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Arkusz1

								Tabela nr 1

		ZESTAWIENIE OGÓLNE

		z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

		Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie		%

		DOCHODY		30,433,116.79		29,113,834.77		95.66

		Ogółem:

		w tym:

		-bieżące		22,146,796.79		22,324,389.04		100.80

		-majątkowe		8,286,320.00		6,789,445.73		81.94

		WYDATKI		42,548,709.60		37,869,365.28		89.00

		Ogółem:

		w tym:

		-bieżące		20,477,029.60		19,203,698.06		93.78

		-majątkowe		22,071,680.00		18,665,667.22		84.57

		DEFICYT		12,115,592.81		8,755,530.51		72.27

		NADWYŻKA		-		-		-

		PRZYCHODY		12,402,717.81		10,438,076.06		84.16

		w tym:

		- kredyt		12,136,813.00		10,172,171.25		83.81

		- wolne środki		265,904.81		265,904.81		100.00

		ROZCHODY		287,125.00		217,938.70		75.90



&RTabela nr 1
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doc1

																												Tabela nr 2

				WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY      ZA 2010 ROKU

																												w złotych

		Dział				Rozdział		§				Nazwa						Plan ogółem na 31.12.2010										Wykonanie na 31.12.2010		%

		1				2		3				4						5										6		7

		bieżące

		010										Rolnictwo i łowiectwo						235,586.00										235 585,82		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0,00

						01095						Pozostała działalność						235,586.00										235 585,82		100

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						235,586.00										235 585,82		100

		020										Leśnictwo						2 000,00										1,119.09		55.95

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						02001						Gospodarka leśna						2 000,00										1,119.09		55.95

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0750				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						2 000,00										1,119.09		55.95

		400										Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						448 660,00										501,562.53		111.79

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						40002						Dostarczanie wody						448 660,00										501,562.53		111.79

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0690				Wpływy z różnych opłat						67 160,00										72,346.94		107.72

								0830				Wpływy z usług						377 000,00										423,723.03		112.39

								0920				Pozostałe odsetki						4 500,00										5,492.56		122.06

		700										Gospodarka mieszkaniowa						134 156,00										127,665.02		95.16

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami						134 156,00										127,665.02		95.16

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0470				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						0,00										332.64

								0570				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						0,00										244.00

								0750				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						119 156,00										110,884.81		93.06

								0920				Pozostałe odsetki						0,00										599.81

								0970				Wpływy z róznych dochodów						15 000,00										15,603.76		104.03

		710										Działalność usługowa						15 790,00										15,789.80		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						71004						Plany zagospodarowania przestrzennego						10 790,00										10,789.80		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2700				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						10 790,00										10,789.80		100

						71035						Cmentarze						5 000,00										5,000.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2020				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						5 000,00										5,000.00		100

		750										Administracja publiczna						126 445,00										129,882.85		102.72

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						75011						Urzędy wojewódzkie						75 955,00										75,959.65		100.01

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						75 955,00										75,955.00		100

								2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						0,00										4.65

						75023						Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						15 776,00										19,165.11		121.48

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00

								0690				Wpływy z różnych opłat						0,00										131.25

								0920				Pozostałe odsetki						0,00										0.02

								0970				Wpływy z różnych dochodów						15 776,00										19,033.84		120.65

						75056						Spis powszechny i inne						31 714,00										31,709.09		99.98

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						31 714,00										31,709.09		99.98

						75095						Pozostała działalność						3 000,00										3,049.00		101.02

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0970				Wpływy z różnych dochodów						3 000,00										3,049.00		101.02

		751										Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						59 083,00										44,655.38		75.58

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						75101						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						1 317,00										1,317.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						1 317,00										1,317.00		100

						75107						Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej						25 439,00										25,387.22		99.8

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						25 439,00										25,387.22		99.8

						75109						Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						32 327,00										17,951.16		55.53

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						32 327,00										17,951.16		55.53

		754										Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						15 605,00										15,604.00		99.99

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						75412						Ochotnicze straże pożarne						5 000,00										4,969.00		99.38

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2710				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						5 000,00										4,969.00		99.38

						75416						Straż Miejska						0,00										30.00

								0570				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						0,00										30.00

						75478						Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						10 605,00										10,605.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						10 605,00										10,605.00		100

		756										Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						4 192 880,00										4,227,680.10		100.83

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						75601						Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						4 000,00										5,130.96		128.27

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0350				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						4 000,00										5,130.96		128.27

						75615						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						996 440,00										988,625.32		99.22

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0310				Podatek od nieruchomości						937 840,00										930,655.32		99.23

								0320				Podatek rolny						9 800,00										9,927.00		101.30

								0330				Podatek leśny						48 800,00										48,027.00		98.42

								0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						0,00										16.00

						75616						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						1 833 426,00										1,901,567.68		103.72

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0310				Podatek od nieruchomości						220 000,00										226,741.27		103.06

								0320				Podatek rolny						520 000,00										526,058.89		101.17

								0330				Podatek leśny						24 926,00										24,027.64		96.40

								0340				Podatek od środków transportowych						91 000,00										91,696.76		100.77

								0360				Podatek od spadków i darowizn						8 000,00										12,105.62		151.32

								0430				Wpływy z opłaty targowej						500,00										485.00		97.00

								0460				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						875 000,00										910,086.40		104.01

								0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych						80 000,00										94,813.41		118.52

								0690				Wpływy z różnych opłat						5 500,00										6,613.32		120.24

								0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						8 500,00										8,939.37		105.17

						75618						Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						87 573,00										86,490.82		98.76

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0410				Wpływy z opłaty skarbowej						21 000,00										20,447.00		97.37

								0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						62 573,00										62,724.83		100.24

								0490				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						4 000,00										3,315.00		82.88

								0690				Wpływy z różnych opłat						0,00										3.99

						75621						Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						1 271 441,00										1,245,865.32		97.99

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0010				Podatek dochodowy od osób fizycznych						1 267 441,00										1,240,204.00		97.85

								0020				Podatek dochodowy od osób prawnych						4 000,00										5,661.32		141.53

		758										Różne rozliczenia						11,701,427.00										11,706,518.75		100.04

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						75801						Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						7 077 032,00										7,077,032.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa						7 077 032,00										7,007,032.00		100

						75802						Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						0.00										289,812.00

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

								2750				Środki na uzupełnienie dochodów gmin						0.00										289,812.00

						75807						Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						4,320,775.00										4,030,963.00		93.29

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa						4,320,775.00										4,030,963.00		93.29

						75814						Różne rozliczenia finansowe						127,800.00										132,891.75		103.98

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0920				Pozostałe odsetki						44,000.00										49,059.04		111.50

								0970				Wpłaty z różnych dochodów						79,100.00										79,100.00		100

								2910				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						4 700,00										4,732.71		100.7

						75831						Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						175 820,00										175,820.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa						175 820,00										175,820.00		100

		801										Oświata i wychowanie						612,372.00										690,196.53		112.71

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						80101						Szkoły Podstawowe						22,092.00										28,462.36		128.84

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0970				Wpływy z różnych dochodów						22,092.00										28,462.36		128.84

						80104						Przedszkola						307,702.00										334,031.69		108.56

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0690				Wpływy z różnych opłat						58 800,00										61,530.00		104.64

								0830				Wpływy z usług						217 816,00										240,342.59		110.34

								0920				Pozostałe odsetki						0,00										43.71

								0970				Wpływy z różnych dochodów						31,086.00										32,115.39		103.31

						80110						Gimnazja						25,945.00										29,966.51		115.5

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

								0970				Wpływy z różnych dochodów						25,945.00										29,966.51		115.5

						80114						Zespóly obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						2,498.00										5,130.84		205.40

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

								0970				Wpływy z różnych dochodów						2,498.00										5,130.84		205.40

						80120						Licea Ogólnokształcące						16,699.00										16,699.33		100.00

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

								0970				Wpływy z różnych dochodów						16,699.00										16,699.33		100

						80148						Stołówki szkolne						237,160.00										275,629.80		116.22

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0830				Wpływy z usług						237 160,00										275,577.90		116.22

								0920				Pozostałe odsetki						0,00										51.90

						80195						Pozostała działalność						276.00										276.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						276.00										276.00		100

		852										Pomoc społeczna						4,074,167.00										4,086,339.32		100.30

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						54,473.00										54,472.60		100

						85212						Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						3,007,211.00										3,011,155.27		100.13

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0920				Pozostałe odsetki						789.20										788.58		99.92

								0970				Wpływy z różnych dochodów						1,783.00										2,462.81		138.13

								0980				Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego						6,760.00										10,033.95		148.43

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						2,994,696.00										2,994,687.20		100

								2910				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						3,182.80										3,182.73		100

						85213						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						13,477.00										13,241.07		98.25

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						2,234.00										2,140.32		95.81

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						11,243.00										11,100.75		98.73

						85214						Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						30 025,00										30,025.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						30 025,00										30,025.00		100

						85216						Zasiłki stałe						146,335.00										144,944.99		99.05

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						146,199.00										144,809.80		99.05

								2910				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						136,00										135.19		99.40

						85219						Ośrodki pomocy społecznej						97,951.00										99,579.74		101.66

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0920				Pozostałe odsetki						300.00										757.98		252.66

								0970				Wpływy z różnych dochodów						0.00										1,170.76

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						97,651.00										97,651.00		100

						85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						24,500.00										26,116.55		106.60

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0830				Wpływy z usług						3,984.00										5,600.55		140.58

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						20 516,00										20,516.00		100

						85278						Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						33,000.00										33,000.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						33,000.00										33,000.00		100

						85295						Pozostała działaoność						721,668.00										728,276.70		100.92

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						54,473.00										54,472.60		100

								0970				Wpływy z różnych dochodów						0.00										6,609.10

								2023				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						54,473.00										54,472.60		100

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						667,195.00										667,195.00		100

		853										Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						143,811.00										142,940.79		99.39

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						136 580,00										135,710.05		99.36

						85395						Pozostała działalność						143 811,00										142,940.79		99.39

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						136 580,00										135,710.05		99.36

								2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						136 580,00										135,710.05		99.36

								2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						7 231,00										7,230.74		100

		854										Edukacyjna opieka wychowawcza						129,771.00										129,770.04		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

						85415						Pomoc materialna dla uczniów						129,771.00										129,770.04		100

								2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						129,771.00										129,770.04		100

		900										Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						233,816.79										247,851.27		106.00

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						90001						Gospodarka ściekowa i ochrona wód						233,816.79										247,851.27		106.00

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0830				Wpływy z usług						141,600.00										152,562.25		107.74

								0920				Pozostałe odsetki						0,00										693.31

						90002						Gospodarka odpadami						32,216.79										30,693.35		95.27

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0920				Pozostałe odsetki						0.00										0.90

								0970				Wpływy z różnych dochodów						0,00										1,792.32

								2440				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						10,657.79										10,657.79		100

								2700				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						4,000.00										3,831.83		95.8

								2710				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						17,559.00										14,410.51		82.07

						90019						Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						17 000,00										18,488.97		108.76

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0690				Wpływy z różnych opłat						7 809,00										9,293.96		119.02

								0970				Wpływy z różnych dochodów						9 191,00										9,195.01		100.04

						90095						Pozostała działalność						43,000.00										45,413.39		105.61

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0970				Wpływy z różnych dochodów						43,000.00										45,413.39		105.61

		921										Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						21,227.00										21,227.75		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0.00										0.00

						92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						21,227.00										21,227.75		100

								0570				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						21,227.00										21,227.75		100

		bieżące razem:																22 146 796,79										22,324,389.04		100.80

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						191 053,00										190,182.65		99.54

		majątkowe

		010										Rolnictwo i łowiectwo						41 328,00										41,328.19		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						01010						Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi						41,328.00										41,328.19		100

								6300				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						30 000,00										30,000.00		100

								0770				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						11 328,00										11,328.19		100

		600										Transport i łączność						5,311,319.00										3,814,443.64		71.82

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						3 369 463,00										2,238,506.06		66.44

						60016						Drogi publiczne gminne						4,571,319.00										3,440,361.84		75.26

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						3 369 463,00										2,238,506.06		66.44

								6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						3 369 463,00										2,238,506.06		66.44

								6330				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						416,900.00										416,900.00		100

								6629				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						784 956,00										784,955.78		100

						60017						Drogi wewnetrzne						40,000.00										0.00

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								6260				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						40,000.00										0.00

						60078						Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						700,000.00										374,081.80		53.44

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								6330				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						700,000.00										374,081.80		53.44

		700										Gospodarka mieszkaniowa						62,698.00										62,698.50		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami						62,698.00										62,698.50		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								0770				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						62,698.00										62,698.50		100

		852										Pomoc społeczna						700 000,00										700,000.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

						85295						Pozostała działalność						700 000,00										700,000.00		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						0,00										0.00

								6330				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						700 000,00										700,000.00		100

		900										Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1,698,892.00										1,698,892.26		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						1,698,892.00										1,698,892.26		100

						90001						Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1,698,892.00										1,698,892.26		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						1,698,892.00										1,698,892.26		100

								6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						1,698,892.00										1,698,892.26		100

		921										Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						472,083.00										472,083.14		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						472,083.00										472,083.14		100

						92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						472,083.00										472,083.14		100

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						472,083.00										472,083.14		100

								6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						472,083.00										472,083.14		100

												majątkowe razem:						8 286 320,00										6,789,445.73		81.94

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						5 540 438,00										4,409,481.46		79.59

		Ogółem:																30 433 116,79										29,113,834.77		95.66

												w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1         pkt 2 i 3						5 731 491,00										4,599,664.11		80.25
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																																						Tabela nr.3

		WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

		010								Rolnictwo i łowiectwo				1 009 520,00				295 977,07		295 977,07		2 203,96		293 773,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		573 609,14		573 609,14		0,00		0,00		0,00		0,00

														869 586,21

						01010				Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi				754 950,00				47 683,49		47 683,49		0,00		47 683,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		573 609,14		573 609,14		0,00		0,00		0,00		0,00

														621 292,63

								4210				Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00				24 614,96		24 614,96		0,00		24 614,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														24 614,96

								4270		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zakup usług remontowych		20 00 ,00				17 582,56		17 582,56		0,00		17 582,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														17 582,56

								4300		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Zakup usług pozostałych		13 000,00				5 485,97		5 485,97		0,00		5 485,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														5 485,97

								6050				Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych		686 950,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		573 609,14		573 609,14				0,00		0,00

														573 609,14

						01030				Izby rolnicze		Izby rolnicze		11 700,00				10 868,03		10 868,03		0,00		10 868,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														10 868,03

								2850				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 700,00				10 868,03		10 868,03		0,00		10 868,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														10 686,03

						01095				Pozostała działalność				242 870,00				237 425,55		237 425,55		2 203,96		235 221,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														237 425,55

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700,00				1 700,00		1 700,00		1 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														1 700,00

								4110		Zakup usług pozostałych		Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70				256,70		256,70		256,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														256,70

								4120				Składki na Fundusz Pracy		41,66				41,66		41,66		41,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														41,66

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00				205,60		205,60		205,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														205,60

								4210				Zakup materiałów i wyposażenia		2 284,00				1 576,20		1 576,20		0,00		1 576,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														1 576,20
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zakup usług pozostałych		4 520,97				2 620,97		2 620,97		0,00		2 620,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 620,97

								4430				Różne opłaty i składki		231 066,67				231 024,42		231 024,42		0,00		231 024,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														231 024,42

		400								Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				219 044,81				192 792,49		192 792,49		0,00		192 792,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														192 792,49

						40002				Dostarczanie wody				219 044,81				192 792 ,49		192 792,49		0,00		192 792,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														192 792,49

								4210				Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00				30 430,49		30 430,49		0,00		30 430,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

										Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 430,49

								4260		Zakup energii				142 000,00				130 398,16		130 398,16		0,00		130 398,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														130 398,16

								4300		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00				3 848,70		3 848,70		0,00		3 848,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 848,70

								4390				Zakup usług pozostałych		7 314,81				4 421,89		4 421,89		0,00		4 421,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

										Składki na ubezpieczenia społeczne				4 421,89

								4430		Rózne opłaty i składki				25 730,00				23 693,25		23 693,25		0,00		23 693,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														23 693,25
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		600								Transport i łączność				8 317 914,00				178 608,16		178 608,16		0,00		178 608,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 988 060,86		6 988 060,86		4 502 815,03				0,00

														7 166 669,02

						60014						Drogi publiczne powiatowe		316 721,00				720,46		720,46		0,00		720,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		167 570,67		167 570,67		0,00		0,00		0,00		0,00

														168 291,13

								4430		Różne opłaty i składki				721,00				720,46		720,46		0,00		720,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														720,46

								6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				316 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		167 570,67		167 570,67		0,00				0,00

														167 570,67

						60016				Drogi publiczne gminne		Drogi publiczne gminne		6 928 716,00				177 887,70		177 887,70		0,00		177 887,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 326 165,33		6 326 165,33		4 502 815,03				0,00

														6 504 053,03

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup materiałów i wyposażenia		127 285,00				126 192,95		126 192,95		0,00		126 192,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														126 192,95

								4300		Zakup usług pozostałych				54 279,00				51 272,75		51 272,75		0,00		51 272,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														51 272,75
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4430		Różne opłaty i składki				500,00				422 ,00		422,00		0,00		422,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														422,00

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 213 849,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 801 950,30		1 801 950,30		0,00				0,00

														1 801 950,30

								6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 704 682,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 701 081,47		2 701 081,47		2 704 682,00		2 701 081,47		0,00

														2 701 081,47

								6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 803 121,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 801 733,56		1 801 733,56		1 801 733,56		1 801 733,56		0,00

														1 801 733,56

								6060		Pozostała działalność		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21 400,00		21 400,00		0,00				0,00

														21 400,00

						60017				Drogi wewnętrzne				93 070,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53 070,00		53 070,00		0,00				0,00

														53 070,00

								6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 070,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53 070,00		53 070,00				0,00		0,00		0,00

														53 070,00

						60078						Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		961 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		435 154,86		435 154,86				0,00		0,00		0,00

														435 154,86

								6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		435 154,86		435 154,86				0,00		0,00		0,00

														435 154,86

						60095						Pozostała działalność		18 407,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 100,00		6 100,00				0,00		0,00		0,00

														6 100,00

								4300				Zakup usług pozostałych		9 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

														0,00

								6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 407,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 100,00		6 100,00				0,00		0,00		0,00

														6 100,00

		700								Gospodarka mieszkaniowa		Gospodarka mieszkaniowa		149 377,00				81 173,64		81 173,64		0,00		81 173,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 200,00		12 200,00		0,00				0,00

														93 373,64

						70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 377,00				81 173,64		81 173,64		0,00		81 173,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 200,00		12 200,00		0,00				0,00

														93 373,64

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 928,00				2 441,66		2 441,66		0,00		2 441,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 441,66

								4260		Zakup energii				41 000,00				35 905,37		35 905,37		0,00		35 905,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														35 905,37
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4270		Zakup usług remontowych				17 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4300		Zakup usług pozostałych				23 500,00				12 135,79		12 135,79		0,00		12 135,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														12 135,79

								4430		Różne opłaty i składki				25 021,00				19 762,82		19 762,82		0,00		19 762,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														19 762,82

								4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 928,00				10 928,00		10 928,00		0,00		10 928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 928,00

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 200,00		12 200,00		0,00				0,00

														12 200,00

								6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

		710								Działalność usługowa				46 023,00				34 409,57		34 409,57		0,00		34 409,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														34 409,57

						71004				Plany zagospodarowania przestrzennego		Plany zagospodarowania przestrzennego		39 523,00				27 909,57		27 909,57		0,00		27 909,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														27 909,57

								4300				Zakup usług pozostałych		39 523,00				27 909,57		27 909,57		0,00		27 909,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														27 909,57

						71035				Cmentarze				6 500,00				6 500,00		6 500,00		0,00		6 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 500,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500 ,00				500,00		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														500,00

								4300		Zakup usług pozostałych				6 000,00				6 000,00		6 000,00		0,00		6 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 000,00

		750								Administracja publiczna		Administracja publiczna		3 193 998,00				2 719 036,87		2 523 731,44		2 014 784,04		508 947,40		0,00		195 305,43		0,00		0,00		0,00		121 084,36		121 084,36		0,00				0,00

														2 840 121,23

						75011				Urzędy wojewódzkie				75 955,00				75 955,00		75 955,00		75 955,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														75 955,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 615,00				64 615,00		64 515,00		64 615,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														64 615,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				9 757,00				9 757,00		9 757,00		9 757,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														9 757,00

								4120		Składki na Fundusz Pracy				1 583,00				1 583,00		1 583,00		1 583,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 583,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

						75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				124 800,00				109 626,46		1 255,80		0,00		1255,80		0,00		108 370,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														109 626,46

								3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				120 300,00				108 370,66		0,00		0,00		0,00		0,00		108 370,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														108 370,66

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00				698,08		698,08		0,00		698,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														698,08

								4300		Zakup usług pozostałych				200,00				38,00		38,00		0,00		38,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														38,00

								4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		280,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00

								4750				Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji		520,00				519,72		519,72		0,00		519,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														519,72

						75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 221 677,00				1 946 172,21		1 946 172,21		1 541 024,84		405 147,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 684,36		9 684,36		0,00				0,00

														1 955 856,57

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 428 199,00				1 244 312,12		1 244 312,12		1 244 312,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 244 312,12

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				95 747,00				95 202,34		95 202,34		95 202,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														95 202,34

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				195 517,00				181 380,49		181 380,49		181 380,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														181 380,49

								4120		Składki na Fundusz Pracy				33 334,00				20 129,89		20 129,89		20 129,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														20 129,89

								4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				14 800,00				11 403,00		11 403,00		0,00		11 403,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														11 403,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				101 202,00				91 030,04		91 030,04		0,00		91 030,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														91 030,04

								4260		Zakup energii				63 257,00				52 980,97		52 980,97		0,00		52 980,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														52 980,97

								4270		Zakup usług remontowych				5 500,00				2 399,05		2 399,05		0,00		2 399,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 399,05

								4280		Zakup usług zdrowotnych				1 200,00				1 170,00		1 170,00		0,00		1 170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 170,00

								4300		Zakup usług pozostałych				117 954,00				110 860,85		110 860,85		0,00		110 860,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														110 860,85
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 500,00				3 500,18		3 500,18		0,00		3 500,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 500,18

								4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 000,00				2 543,95		2 543,95		0,00		2 543,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 543,95

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				16 000,00				13 784,47		13 784,47		0,00		13 784,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 784,47

								4410		Podróże służbowe krajowe				8 600,00				8 567,78		8 567,78		0,00		8 567,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														8 567,78

								4430		Różne opłaty i składki				35 000,00				33 062,97		33 062,97		0,00		33 062,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														33 062,97

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				33 367,00				33 367,00		33 367,00		0,00		33 367,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														33 368,00

								4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 500,00				12 531,00		12 531,00		0,00		12 531,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														12 531,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kswrograficznych				6 000,00				5 330,22		5 330,22		0,00		5 330,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 330,22

								4750				Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji		24 000,00				22 615,89		22 615,89		0,00		22 615,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														22 615,89

								6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 684,36		9 684,36				0,00		0,00		0,00

														9 684,36

						75056						Spis powszechny i inne		31 714,00				31 709,09		6 260,09		5 465,49		794,60		0,00		25 449,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

														31 709,09

								3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 449,00				25 449,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25 449,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

														25 449,00

								4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		3 973,00				3 971,16		3 971,16		3 971,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

														3 971,16

								4120				Składki na Fundusz Pracy		645,00				644,33		644,33		644,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

														644,33

								4170				Wynagrodzenia osobowe		850,00				850,00		850,00		850,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

														850,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4410				Podróże służbowe krajowe		600,00				597,60		597,60		0,00		597,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														597,60

								4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		197,00				197,00		197,00		0,00		197,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														197,00

						75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego				18 000,00				12 647,09		12 647,09		0,00		12 647,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														12 647,09

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00				5 621,49		5 621,49		0,00		5 621,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 621,49

								4300		Zakup usług pozostałych				10 000,00				7 025,60		7 025,60		0,00		7 025,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														7 025,60

						75095				Pozostała działalność				721 852,00				542 927,02		481 441,25		392 338,71		89 102,54		0,00		61 485,77		0,00		0,00		0,00		111 400,00		111 400,00		0,00				0,00

														654 327,02

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00				775,77		0,00		0,00		0,00		0,00		775,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														775,77

								3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				60 710,00				60 710,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60 710,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														60 710,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				304 716,00				269 383,15		269 383,15		269 383,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														269 383,15

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 789,00				19 770,18		19 770,18		19 770,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														19 770,18

								4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				49 077,00				49 077,00		49 077,00		49 077,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														49 077,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				50 604,00				47 971,14		47 971,14		47 971,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														47 971,14

								4120		Składki na Fundusz Pracy				7 563,00				6 137,24		6 137,24		6 137,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 137,24

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				51 779,00				48 416,15		48 416,15		0,00		48 416,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														48 416,15

								4270		Zakup usług remontowych				9 935,00				4 422,40		4 422,40		0,00		4 422,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 422,40

								4280		Zakup usług zdrowotnych				500,00				270,00		270,00		0,00		270,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														270,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4300		Zakup usług pozostałych				22 706,00				13 560,67		13 560,67		0,00		13 560,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 560,67

								4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				600,00				410,00		410,00		0,00		410,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														410,00

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				2 200,00				939,40		939,40		0,00		939,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														939,40

								4410		Podróże służbowe krajowe				3 876,00				1 330,92		1 330,92		0,00		1 330,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 330,92

								4430		Różne opłaty i składki				4 500,00				2 456,00		2 456,00		0,00		2 456,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 456,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 797,00				13 797,00		13 797,00		0,00		13 797,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 797,00

								4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00				3 500,00		3 500,00		0,00		3 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00

														3 500,00																										0,00

								6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		111 400,00		111 400,00				0,00		0,00

														111 400,00

		751								Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				59 083,00				44 655,38		20 505,38		8 368,81		12 136,57				24 150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

																										0,00

														44 655,38

						75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 317,00				1 317,00		1 317,00		1 059,00		258,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 317,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				900,00				900,00		900,00		900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														900,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				137,00				137,00		137,00		137,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														137,00

								4120		Składki na Fundusz Pracy				22,00				22,00		22,00		22,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														22,00

								4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		258,00				258,00		258,00		0,00		258,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														258,00

						75107						Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej		25 439,00				25 387,22		10 267,22		3 823,58		6 443,64		0,00		15 120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														25 387,22

								3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 120,00				15 120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15 120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														15 120,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00				780,00		780,00		780,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														780,00

								4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		462,00				461,65		461,65		461,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														461,65

								4120				Składki na Fundusz Pracy		103,00				74,93		74,93		74,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														74,93

								4170				Wynagrodzenia bezosobowe		2 507,00				2 507,00		2 507,00		2 507,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 507,00

								4210				Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00				4 993,60		4 993,60		0,00		4 993,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														4 993,60

								4300				Zakup usług pozostałych		915,00				914,08		914,08		0,00		914,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														914,08

								4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00

								4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		135,00				131,73		131,73		0,00		131,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														131,73

								4750				Zakup akcesorió komputerowych, w tym programów i licencji		405,00				404,23		404,23		0,00		404,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														404,23

						75109						Wybory do rad gmin,powiatówi sejmików wojewódzkich,wybory wójtów,burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		32 327,00				17 951,16		8 921,16		3 486,23		5 434,93		0,00		9 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														17 951,16

								3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 860,00				9 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														9 030,00

								4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		581,00				385,04		385,04		385,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														385,04

								4120				Składki na Fundusz Pracy		94,00				51,19		51,19		51,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														51,19

								4170				Wynagrodzenia bezosobowe		3 845,00				3 050,00		3 050,00		3 050,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														3 050,00

								4210				Zakup materiałów i wyposażenia		5 907,00				4 453,96		4 453,96		0,00		4 453,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														4 453,96

								4300				Zakup usług pozostałych		1 977,00				568,28		568,28		0,00		568,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														568,28
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4410				Podróże służbowe krajowe		413,00				412,69		412,69		0,00		412,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														412,69

								4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00

								4750				Zakup akcesorió komputerowych, w tym programów i licencji		500,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00

		754								Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				595 215,00				227 514,22		193 443,22		67 325,84		126 117,38		0,00		34 071,00		0,00		0,00		0,00		269 029,05		269 029,05		0,00				0,00

														496 543,27

						75404				Komendy wojewódzkie Policji				5 000,00				5 000,00		5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 000,00

								3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00				5 000,00		5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 000,00

						75411						Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		5 000,00				0,00		0,00

														5 000,00

								6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		5 000,00				0,00		0,00

														5 000,00

						75412				Ochotnicze straże pożarne				432 940,00				108 048,50		94 704,50		5 473,80		89 230,70		0,00		13 344,00		0,00		0,00		0,00		264 029,05		264 029,05		0,00		0,00		0,00

														372 077,55

								3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 794,00				13 344,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13 344,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 344,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				788,00				271,80		271,80		271,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														271,80

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				5 228,00				5 202,00		5 202,00		5 202,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 202,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				57 850,00				50 904,21		50 904,21		0,00		50 904,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														50 904,21

								4260		Zakup energii				16 000,00				15 189,62		15 189,62		0,00		15 189,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														15 189,62

								4270		Zakup usług remontowych				19 830,00				1252,80		1 252,80		0,00		1 252,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 252,80

								4300		Zakup usług pozostałych				11 250,00				10 038,07		10 038,07		0,00		10 038,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 038,07
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				800,00				549,00		549,00		0,00		549,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														549,00

								4430		Różne opłaty i składki				11 400,00				11 297,00		11 297,00		0,00		11 297,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 297,00

								6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		143 942,00		143 942,00				0,00		0,00

														143 942,00

								6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120 087,05		120 087,05		0,00				0,00

														120 087,05

						75416				Straż gminna (miejska)				125 420,00				102610,72		92 488,72		61 852,04		30 636,68		0,00		10 122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00

														102 610,72																										0,00

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 000,00				10 122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 122,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 000,00				52 617,64		52 617,64		52 617,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														52 617,64

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10 960,00				7 945,27		7 945,27		7 945,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														7 945,27

								4120		Składki na Fundusz Pracy				1 764,00				1 289,13		1 289,13		1 289,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														1 289,13

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00				14 818,27		14 818,27		0,00		14 818,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														14 818,27

								4260		Zakup energii				2 000,00				1 229,26		1 229,26		0,00		1 229,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 229,26

								4270		Zakup usług remontowych				1 050,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4280		Zakup usług zdrowotnych				1 300,00				934,00		934,00		0,00		934,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														934,00

								4300		Zakup usług pozostałych				3 856,00				1 974,17		1 974,17		0,00		1 974,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 974,17

								4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet		144 ,00				144,00		144,00		0,00		144,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														144,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 200,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 000,00				732,44		732,44		0,00		732,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														732,44

								4410		Podróże służbowe krajowe				1 200,00				843,16		843,16		0,00		843,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														843,16

								4430		Różne opłaty i składki				1 552,00				1 276,00		1 276,00		0,00		1 276,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 276,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 144,00				3 144,00		3 144,00		0,00		3 144,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 144,00

								4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 250,00				5 250,00		5 250,00		0,00		5 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 250,00

								4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00

								4750				Zakup akcesorió komputerowych, w tym programów i licencji		500,00				291,38		291,38		0,00		291,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														291,38

						75421				Zarządzanie kryzysowe				16 250,00				1 250,00		1 250,00		0,00		1 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 250,00

								4300		Zakup usług pozostałych				1 250,00				1 250,00		1 250,00		0,00		1 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 250,00

								4810		Rezerwy				15 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

						75478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 605,00				10 605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														10 605,00

								3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 605,00				10 605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														10 605,00

		756								Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				2 250,00				1 400,00		1 400,00		0,00		1 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 400,00

						75647				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				2 250,00				1 400,00		1 400,00		0,00		1 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 400,00

								4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 250,00				1 400,00		1 400,00		0,00		1 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 400,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

		757								Obsługa długu publicznego				244 261,00				225 978,76		138 700,00		0,00		138 700,00		0,00		0,00		0,00		37 604,72		49 674,04		0,00		0,00		0,00				0,00

														225 978,76

						75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				206 656,00				188 374,04		138 700,00		0,00		138 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49 674,04		0,00		0,00		0,00				0,00

														188 374,04

								4300		Zakup usług pozostałych				138 700,00				138 700,00		138 700,00		0,00		138 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														138 700,00

								8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				67 956,00				49 674,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49 674,04		0,00		0,00		0,00				0,00

														49 674,04

						75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				37 605,00				37 604,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37 604,72		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														37 604,72

								8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				37 605,00				37 604,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37 604,72		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														37 604,72

		801								Oświata i wychowanie				9 609 719,00				8 843 620,53		8 509 671,18		6 474 389,11		2 035 282,07		0,00		333 949,35		0,00		0,00		0,00		331 060,36		331 060,36		0,00				0,00

														9 174 680,89

						80101				Szkoły podstawowe				3 975 007,00				3 511 563,31		3 351 704,32		2 736 192,50		615 511,82		0,00		159 858,99		0,00		0,00		0,00		331 060,36		331 060,36		0,00				0,00

														3 842 623,67

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				161 010,00				159 858,99		0,00		0,00		0,00		0,00		159 858,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														159 858,99

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 220 714,00				2 156 711,22		2 156 711,22		2 156 711,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 156 711,22

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				152 554,00				151 881,49		151 881,49		151 881,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														151 881,49

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				386 711,00				367 525,59		367 525,59		367 525,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														367 525,59

								4120		Składki na Fundusz Pracy				64 165,00				58 120,92		58 120,92		58 120,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														58 120,92

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00				1 953,28		1 953,28		1 953,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 953,28

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				137 289,00				130 445,70		130 445,70		0,00		130 445,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														130 445,70

								4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				37 420,00				36 088,41		36 088,41		0,00		36 088,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														36 088,41
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4260		Zakup energii				225 309,00				219 669,09		219 669,09		0,00		219 669,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														219 669,09

								4270		Zakup usług remontowych				31 754,00				25 191,18		25 191,18		0,00		25 191,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														25 191,18

								4280		Zakup usług zdrowotnych				2 260,00				950,00		950,00		0,00		950,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														950,00

								4300		Zakup usług pozostałych				51 294,00				45 735,80		45 735,80		0,00		45 735,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														45 735,80

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 960,00				1 619,83		1 619,83		0,00		1 619,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 619,83

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				6 784,00				6 072,28		6 072,28		0,00		6 072,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 072,28

								4410		Podróże służbowe krajowe				2 200,00				451,72		451,72		0,00		451,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														451,72

								4430		Różne opłaty i składki				6 806,00				3 618,00		3 618,00		0,00		3 618,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 618,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				132 104,00				132 104,00		132 104,00		0,00		132 104,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														132 104,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 500,00				3 700,07		3 700,07		0,00		3 700,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 700,07

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 400,00				9 865,74		9 865,74		0,00		9 865,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														9 865,74

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				337 773,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		331 060,36		331 060,36				0,00		0,00

														331 060,36

						80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				13 175,00				11 717,91		11 717,91		11 717,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 717,91

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 207,00				9 968,42		9 968,42		9 968,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														9 968,42

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 693,00				1 505,27		1 505,27		1 505,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 505,27
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4120		Składki na Fundusz Pracy				275,00				244,22		244,22		244,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														244,22

						80104				Przedszkola				1 302 456,00				1 220 971,52		1 184 952,74		813 674,41		371 278,33		0,00		36 018,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 220 971,52

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				36 327,00				36 018,78		0,00		0,00		0,00		0,00		36 018,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														36 018,78

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				666 416,00				645 831,74		645 831,74		645 831,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														645 831,74

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 400,00				44 313,93		44 313,93		44 313,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														44 313,93

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				114 384,00				105 458,59		105 458,59		105 458,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														105 458,59

								4120		Składki na Fundusz Pracy				18 186,00				16 803,15		16 803,15		16 803,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														16 803,15

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 270,00				1 267,00		1 267,00		1 267,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 267,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				51 062,00				47 939,81		47 939,81		0,00		47 939,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														47 939,81

								4220		Zakup środków żywności				217 816,00				174 738,63		174 738,63		0,00		174 738,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														174 738,63

								4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 536,00				1 505,79		1 505,79		0,00		1 505,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 505,79

								4260		Zakup energii				80 899,00				80 653,16		80 653,16		0,00		80 653,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														80 653,16

								4270		Zakup usług remontowych				5 600,00				4 694,47		4 694,47		0,00		4 694,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 694,47

								4280		Zakup usług zdrowotnych				340,00				280,00		280,00		0,00		280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														280,00

								4300		Zakup usług pozostałych				21 910,00				19 375,47		19 375,47		0,00		19 375,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														19 375,47

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				732,00				732,00		732,00		0,00		732,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														732,00

																																										Strona 15 z 34

		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 689,00				1 603,89		1 603,89		0,00		1 603,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 603,89

								4410		Podróże służbowe krajowe				100,00				25,20		25,20		0,00		25,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														25,20

								4430		Różne opłaty i składki				500,00				470,00		470,00		0,00		470,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														470,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 384,00				38 384,00		38 384,00		0,00		38 384,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														38 384,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				320,00				292,91		292,91		0,00		292,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														292,91

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				585,00				583,00		583,00		0,00		583,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														583,00

						80110				Gimnazja				2 098 803,00				2 065 058,67		1 970 874,64		1 732 406,84		238 467,80		0,00		94 184,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 065 058,67

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				94 365,00				94 184,03		0,00		0,00		0,00		0,00		94 184,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														94 184,03

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 401 890,00				1 376 435,59		1 376 435,59		1 376 435,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 376 435,59

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 400,00				88 333,35		88 333,35		88 333,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														88 333,35

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				235 071,00				232 445,27		232 445,27		232 445,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														232 445,27

								4120		Składki na Fundusz Pracy				34 811,00				34 723,07		34 723,07		34 723,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														34 723,07

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				500,00				469,56		469,56		469,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														469,56

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				24 450,00				23 437,58		23 437,58		0,00		23 437,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														23 437,58

								4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 210,00				13 805,27		13 805,27		0,00		13 805,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 805,27

								4260		Zakup energii				96 835,00				96 236,04		96 236,04		0,00		96 236,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														96 236,04
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4270		Zakup usług remontowych				400,00				292,80		292,80		0,00		292,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														292,80

								4280		Zakup usług zdrowotnych				500,00				240,00		240,00		0,00		240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														240,00

								4300		Zakup usług pozostałych				18 460,00				16 248,39		16 248,39		0,00		16 248,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														16 248,39

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00				2 928,00		2 928,00		0,00		2 928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 928,00

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				3 008,00				2 634,94		2 634,94		0,00		2 634,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 634,94

								4410		Podróże służbowe krajowe				4 952,00				4 897,82		4 897,82		0,00		4 897,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 897,82

								4430		Różne opłaty i składki				540,00				540,00		540,00		0,00		540,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														540,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				73 471,00				73 471,00		73 471,00		0,00		73 471,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														73 471,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00				989,85		989,85		0,00		989,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														989,85

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 940,00				2 746,11		2 746,11		0,00		2 746,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 746,11

						80113				Dowożenie uczniów do szkół				484 663,00				427 568,32		427 568,32		89 545,62		338 022,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														427 568,32

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 733,00				71 151,66		71 151,66		71 151,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														71 151,66

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 338,00				3 977,99		3 977,99		3 977,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 977,99

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 106,00				12 564,51		12 564,51		12 564,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														12 564,51

								4120		Składki na Fundusz Pracy				1 864,00				1 851,46		1 851,46		1 851,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 851,46

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				600,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				110 348,00				61 332,23		61 332,23		0,00		61 332,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														61 332,23

								4300		Zakup usług pozostałych				274 880,00				269 981,47		269 981,47		0,00		269 981,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														269 981,47

								4430		Różne opłaty i składki				4 500,00				3 915,00		3 915,00		0,00		3 915,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 915,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 794,00				2 794,00		2 794,00		0,00		2 794,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 794,00

						80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				280 059,00				254 241,40		254 241,40		196 016,41		58 224,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														254 241,40

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				156 508,00				153 641,74		153 641,74		153 641,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														153 641,74

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 000,00				10 995,80		10 995,80		10 995,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 995,80

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				27 440,00				26 368,29		26 368,29		26 368,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														26 368,29

								4120		Składki na Fundusz Pracy				4 228,00				3 589,01		3 589,01		3 589,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 589,01

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 422,00				1 421,57		1 421,57		1 421,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 421,57

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00				12 638,38		12 638,38		0,00		12 638,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														12 638,38

								4260		Zakup energii				10 288,00				6 124,20		6 124,20		0,00		6 124,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 124,20

								4270		Zakup usług remontowych				3 000,00				768,60		768,60		0,00		768,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														768,60

								4280		Zakup usług zdrowotnych				150,00				120,00		120,00		0,00		120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														120,00

								4300		Zakup usług pozostałych				22 300,00				18 718,72		18 718,72		0,00		18 718,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														18 718,72

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				700,00				570,00		570,00		0,00		570,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														570,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				2 000,00				1 126,87		1 126,87		0,00		1 126,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 126,87

								4410		Podróże służbowe krajowe				1 000,00				714,21		714,21		0,00		714,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														714,21

								4430		Różne opłaty i składki				231,00				162,00		162,00		0,00		162,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														162,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 285,00				6 285,00		6 285,00		0,00		6 285,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 285,00

								4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00				2 009,00		2 009,00		0,00		2 009,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 009,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 030,00				2 014,61		2 014,61		0,00		2 014,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 014,61

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 977,00				6 973,40		6 973,40		0,00		6 973,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 973,40

						80120				Licea ogólnokształcące				920 176,00				911 447,26		867 559,71		737 063,97		130 495,74		0,00		43 887,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														911 447,26

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				43 933,00				43 887,55		0,00		0,00		0,00		0,00		43 887,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														43 887,55

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				581 378,00				575 212,26		575 212,26		575 212,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														575 212,26

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 320,00				45 912,93		45 912,93		45 912,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														45 912,93

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100 781,00				100 032,51		100 032,51		100 032,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														100 032,51

								4120		Składki na Fundusz Pracy				13 278,00				12 899,39		12 899,39		12 899,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														12 899,39

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00				3 006,88		3 006,88		3 006,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 006,88

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				36 411,00				36 373,14		36 373,14		0,00		36 373,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														36 373,14

								4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				970,00				897,55		897,55		0,00		897,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														897,55
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4260		Zakup energii				32 167,00				32 053,54		32 053,54		0,00		32 053,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														32 053,54

								4270		Zakup usług remontowych				12 000,00				11 968,40		11 968,40		0,00		11 968,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 968,40

								4280		Zakup usług zdrowotnych				230,00				225,00		225,00		0,00		225,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														225,00

								4300		Zakup usług pozostałych				8 750,00				8 650,33		8 650,00		0,00		8 650,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														8 650,33

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00				140,26		140,26		0,00		140,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														140,26

								4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 050,00				1 029,86		1 029,86		0,00		1 029,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 029,86

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 200,00				1 180,06		1 180,06		0,00		1 180,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 180,06

								4410		Podróże służbowe krajowe				1 700,00				1 680,40		1 680,40		0,00		1 680,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 680,40

								4430		Różne opłaty i składki				300,00				292,00		292,00		0,00		292,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														292,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32 608,00				32 608,00		32 608,00		0,00		32 608,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														32 608,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 100,00				1 060,20		1 060,20		0,00		1 060,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														1 060,20

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 350,00				2 337,00		2 337,00		0,00		2 337,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 337,00

						80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				42 348,00				24 710,64		24 710,64		13 528,64		11 182,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														24 710,64

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 682,00				10 661,51		10 661,51		10 661,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 661,51

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				850,00				847,34		847,34		847,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														847,34

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 746,00				1 737,83		1 737,83		1 737,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 737,83
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4120		Składki na Fundusz Pracy				284,00				281,96		281,96		281,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														281,96

								4300		Zakup usług pozostałych				28 786,00				11 182,00		11 182,00		0,00		11 182,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11182,00

						80148				Stołówki szkolne i przedszkolne				404 708,00				345 975,50		345 975,50		143 942,81		202 032,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														345 975,50

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 410,00				113 484,73		113 484,73		113 484,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														113 484,73

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 500,00				8 920,22		8 920,22		8 920,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														8 920,22

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				19 350,00				18 546,52		18 546,52		18 546,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														18 546,52

								4120		Składki na Fundusz Pracy				3 170,00				2 991,34		2 991,34		2 991,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 991,34

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 164,00				10 109,25		10 109,25		0,00		10 109,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 109,25

								4220		Zakup środków żywności				237 160,00				183 607,01		183 607,01		0,00		183 607,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														183 607,01

								4260		Zakup energii				600,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4270		Zakup usług remontowych				500,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4280		Zakup usług zdrowotnych				200,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4300		Zakup usług pozostałych				2 966,00				1 944,85		1 944,85		0,00		1 944,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 944,85

								4410		Podróże służbowe krajowe				100,00				83,58		83,58		0,00		83,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														83,58

								4430		Różne opłaty i składki				300,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 288,00				6 288,00		6 288,00		0,00		6 288,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 288,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

						80195				Pozostała działalność				88 324,00				70 366,00		70 366,00		300,00		70 066,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														70 366,00

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				576,00				300,00		300,00		300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														300,00

								4300		Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 784,00				11 102,00		11 102,00		0,00		11 102,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 102,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				58 964,00				58 964,00		58 964,00		0,00		58 964,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														58 964,00

		851								Ochrona zdrowia				347 862,00				49 840,64		49 840,64		11 096,00		38 744,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		241 899,45		241 899,45		0,00				0,00

														291 740,09

						85111				Szpitale ogólne				50 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		50 000,00		0,00				0,00

														50 000,00

								6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		50 000,00		0,00				0,00

														50 000,00

						85121				Lecznictwo ambulatoryjne				191 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		191 899,45		191 899,45		0,00				0,00

														191 899,45

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				191 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		191 899,45		191 899,45		0,00				0,00

														191 899,45

						85149				Programy polityki zdrowotnej				20 590,00				19 951,00		19 951,00		0,00		19 951,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														19 951,00

								4280		Zakup usług zdrowotnych				20 590,00				19 951,00		19 951,00		0,00		19 951,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														19 951,00

						85153				Zwalczanie narkomanii				9 000,00				3 919,62		3 919,62		0,00		3 919,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 919,62

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00				1 563,04		1 563,04		0,00		1 563,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 563,04

								4300		Zakup usług pozostałych				3 000,00				2 356,58		2 356,58		0,00		2 356,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 356,58

						85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi				76 372,00				25 970,02		25 970,02		11 096,00		14 874,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														25 970,02

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00				11 096,00		11 096,00		11 096,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 096,00

																																										Strona 22 z 34

		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				43 799,00				10 908,01		10 908,01		0,00		10 908,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 908,01

								4300		Zakup usług pozostałych				19 500,00				3 576,01		3 576,01		0,00		3 576,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 576,01

								4410		Podróże służbowe krajowe				573,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														0,00

								4430		Różne opłaty i składki				500,00				390,00		390,00		0,00		390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														390,00

		852								Pomoc społeczna				6 613 530,39				4 664 154,62		762 889,37		391 667,27		371 222,10		85 511,29		3 815 753,96		0,00		0,00		0,00		1 436 890,34		1 436 890,34		0,00				0,00

														6 101 044,96

						85202				Domy pomocy społecznej				2 038 282,00				209 828,08		209 828,08		0,00		209 828,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 401 890,34		1 401 890,34		0,00				0,00

														1 611 718,42

								4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				213 198,00				209 828,08		209 828,08		0,00		209 828,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														209 828,08

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 825 084,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 401 890,34		1 401 890,34		0,00				0,00

														1 401 890,34

						85203				Ośrodki wsparcia				2 026,00				1 345,00		1 345,00		0,00		1 345,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 345,00

								4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 026,00				1 345,00		1 345,00		0,00		1 345,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 345,00

						85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 998 668,00				2 998 658,51		126 758,51		87 593,19		39 165,32		0,00		2 871 900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 998 658,51

								2910		Zwrot dotacji wykorzysanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				3 182,80				3 182,73		3 182,73		0,00		3 182,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														3 182,73

								3110		Świadczenia społeczne				2 871 905,00				2 871 900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 871 900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 871 900,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 335,00				41 334,54		41 334,54		41 334,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														41 334,54

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 625,00				2 624,38		2 624,38		2 624,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 624,38

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				39 603,00				39 602,13		39 602,13		39 602,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														39 602,13
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4120		Składki na Fundusz Pracy				1 033,00				1 032,14		1 032,14		1 032,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 032,14

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00				3 000,00		3 000,00		3 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 000,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 392,00				2 391,26		2 391,26		0,00		2 391,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 391,26

								4260		Zakup energii				4 500,00				4 500,00		4 500,00		0,00		4 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 500,00

								4270		Zakup usług remontowych				169,00				169,00		169,00		0,00		169,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														169,00

								4300		Zakup usług pozostałych				16 616,00				16 615,75		16 615,75		0,00		16 615,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														16 615,75

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				330,00				330,00		330,00		0,00		330,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														330,00

								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				2 000,00				2 000,00		2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 000,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 620,00				2 620,00		2 620,00		0,00		2 620,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 620,00

								4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				789,20				788,58		788,58		0,00		788,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														788,58

								4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 456,00				1 456,00		1 456,00		0,00		1 456,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 456,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 112,00				1 112,00		1 112,00		0,00		1 112,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														1 112,00

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 000,00				4 000,00		4 000,00		0,00		4 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														4 000,00

						85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				13 477,00				13 241,07		13 241,07		13 241,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 241,07

								4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 477,00				13 241,07		13 241,07		13 241,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 241,07
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																				wydatki 
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budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
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		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

						85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				60 127,39				58 340,76		0,00		0,00		0,00		0,00		58 340,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														58 340,76

								3110		Świadczenia społeczne				60 127,39				58 340,76		0,00		0,00		0,00		0,00		58 340,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														58 340,76

						85216				Zasiłki stałe				146 335,00				144 944,99		135,19		0,00		135,19		0,00		144 809,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														144 944,99

								2910		Zwrot dotacji wykorzysanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				136,00				135,19		135,19		0,00		135,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														135,19

								3110		Świadczenia społeczne				146 199,00				144 809,80		0,00		0,00		0,00		0,00		144 809,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														144 809,80

						85219				Ośrodki pomocy społecznej				294 010,00				293 600,32		293 600,32		253 377,31		40 223,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														293 600,32

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				198 872,00				198 817,94		198 817,94		198 817,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														198 817,94

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 352,00				14 351,91		14 351,91		14 351,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														14 351,91

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				33 281,00				33 271,24		33 271,24		33 271,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														33 271,24

								4120		Składki na Fundusz Pracy				5 202,00				5 136,22		5 136,22		5 136,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 136,22

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00				1 800,00		1 800,00		1 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 800,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00				2 859,62		2 859,62		0,00		2 859,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 859,62

								4260		Zakup energii				4 301,00				4 300,37		4 300,37		0,00		4 300,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 300,37

								4270		Zakup usług remontowych				1 000,00				965,40		965,40		0,00		965,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														965,40

								4300		Zakup usług pozostałych				19 311,00				19 154,26		19 154,26		0,00		19 154,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														19 154,26

								4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00				70,02		70,02		0,00		70,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														70,02
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																				wydatki 
jednostek
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								4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				2 000,00				1 987,87		1 987,87		0,00		1 987,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 987,87

								4410		Podróże służbowe krajowe				272,00				271,33		271,33		0,00		271,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														271,33

								4430		Różne opłaty i składki				687,00				687,00		687,00		0,00		687,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														687,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 884,00				5 884,00		5 884,00		0,00		5 884,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														5 884,00

								4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 330,00				1 330,00		1 330,00		0,00		1 330,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 330,00

								4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				158,00				157,29		157,29		0,00		157,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														157,29

								4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 560,00				2 555,85		2 555,85		0,00		2 555,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 555,85

						85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				31 681,00				31 604,71		31 604,71		30 324,22		1 280,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														31 604,71

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 880,00				22 811,93		22 811,93		22 811,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														22 811,93

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 767,00				2 767,00		2 767,00		2 767,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 767,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				4 128,00				4 120,59		4 120,59		4 120,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 120,59

								4120		Składki na Fundusz Pracy				625,00				624,70		624,70		624,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														624,70

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				42,00				41,69		41,69		0,00		41,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														41,69

								4410		Podróże służbowe krajowe				191,00				190,80		190,80		0,00		190,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														190,80

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 048,00				1 048,00		1 048,00		0,00		1 048,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 048,00

						85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				92 260,00				92 129,29		9 129,29		0,00		9 129,29		20 000,00		63 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														92 129,29
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																				wydatki 
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								2710		Dotacja clowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  bieżących				20 000,00				20 000,00		0,00		0,00		0,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														20 000,00

								3110		Świadczenia społeczne				63 000,00				63 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														63 000,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				760,00				759,29		759,29		0,00		759,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														759,29

								4300		Zakup usług pozostałych				8 500,00				8 370,00		8 370,00		0,00		8 370,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														8 370,00

						85295				Pozostała działalność				936 664,00				820 461,89		77 247,20		7 131,48		70 115,72		65 511,29		677 703,40		0,00		0,00		0,00		35 000,00		35 000,00		0,00				0,00

														855 461,89

								2483		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				37 910,29				37 910,29		0,00		0,00		0,00		37 910,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														37 910,29

								2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu  dla zakładu budżetowego				28 800,00				27 601,00		0,00		0,00		0,00		27 601,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														27 601,00

								3110		Świadczenia społeczne				677 705,00				677 703,40		0,00		0,00		0,00		0,00		677 703,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														677 703,40

								4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 027,00				6 027,00		6 027,00		6 027,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 027,00

								4113		Składki na ubezpieczenia społeczne				948,03				948,03		948,03		948,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														948,03

								4123		Składki na Fundusz Pracy				156,45				156,45		156,45		156,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														156,45

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				35 539,00				35 538,41		35 538,41		0,00		35 538,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														35 538,41

								4213		Zakup materiałów i wyposażenia				208,52				208,52		208,52		0,00		208,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														208,52

								4300		Zakup usług pozostałych				25 147,00				25 146,48		25 146,48		0,00		25 146,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														25 146,48

								4303		Zakup usług pozostałych				8 562,71				8 562,31		8 562,31		0,00		8 562,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														8 562,31

								4413		Podróże służbowe krajowe				300,00				300,00		300,00		0,00		300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														300,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4443		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				360,00				360,00		360,00		0,00		360,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														360,00

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				115 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35 000,00		35 000,00		0,00				0,00

														35 000,00

		853								Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				160 682,61				159 812,40		142 940,79		73 488,12		69 452,67		0,00		16 871,61		159 812,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														159 812,40

						85395				Pozostała działalność				160  682,61				159812,40		142 940,79		73 488,12		69 452,67		0,00		16 871,61		159 812,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														159 812,40

								3119		Świadczenia społeczne				16 871,61				16 871,61		0,00		0,00		0,00		0,00		16 871,61		16 871,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														16 871,61

								4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 067,04				46 067,04		46 067,04		46 067,04		0,00		0,00		0,00		46 067,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														46 067,04

								4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 869,25				1 869,25		1 869,25		1 869,25		0,00		0,00		0,00		1 869,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 869,25

								4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 309,75				7 309,75		7 309,75		7 309,75		0,00		0,00		0,00		7 309,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														7 309,75

								4127		Składki na Fundusz Pracy				1 124,00				1 124,00		1 124,00		1 124,00		0,00		0,00		0,00		1 124,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 124,00

								4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 918 ,08				1 918,08		1 918,08		1 918,08		0,00		0,00		0,00		1 918,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 918,08

								4177		Wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00				15 200,00		15 200,00		15 200,00		0,00		0,00		0,00		15 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														15 200,00

								4217		Zakup materiałów i wyposażenia				4 418,00				4 264,93		4 264,93		0,00		4 264,93		0,00		0,00		4 264,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 264,93

								4219				Zakup materiałów i wyposażenia		7 231,00				7 230,74		7 230,74		0,00		7 230,74		0,00		0,00		7 230,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														7 230,74

								4267		Zakup energii				780,00				740,00		740,00		0,00		740,00		0,00		0,00		740,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														740,00

								4287		Zakup usług zdrowotnych				500,00				360,00		360,00		0,00		360,00		0,00		0,00		360,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														360,00

								4307		Zakup usług pozostałych				53 217,00				52 855,97		52 855,97		0,00		52 855,97		0,00		0,00		52 855,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														52 855,97
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet				300,00				267,97		267,97		0,00		267,97		0,00		0,00		267,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														267,97

								4377				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		403,88				268,06		268,06		0,00		268,06		0,00		0,00		268,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														268,06

								4437		Różne opłaty i składki				263,00				263,00		263,00		0,00		263,00		0,00		0,00		263,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														263,00

								4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				610,00				610,00		610,00		0,00		610,00		0,00		0,00		610,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														610,00

								4757				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 600,00				2 592,00		2 592,00		0,00		2 592,00		0,00		0,00		2 592,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														2 592,00

		854								Edukacyjna opieka wychowawcza				302 666,00				290 389,10		105 611,06		100 839,07		4 771,99		0,00		184 778,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														290 389,10

						85401				Świetlice szkolne				114 540,00				112 376,06		105 611,06		100 839,07		4 771,99		0,00		6 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														112 376,06

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 800,00				6 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 765,00

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 608,00				78 698,01		78 698,01		78 698,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														78 698,01

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 100,00				6 089,39		6 089,39		6 089,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 089,39

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				14 545,00				13 822,26		13 822,26		13 822,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														13 822,26

								4120		Składki na Fundusz Pracy				2 287,00				2 229,41		2 229,41		2 229,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 229,41

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				597,00				168,99		168,99		0,00		168,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														168,99

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 603,00				4 603,00		4 603,00		0,00		4 603,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 603,00

						85415				Pomoc materialna dla uczniów				187 626,00				178 013,04		0,00		0,00		0,00		0,00		178 013,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														178 013,04

								3240		Stypendia dla uczniów				161 399,00				151 787,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151  787,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														151 787,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								3260				Inne formy pomocy dla uczniów		26 227,00				26 226,04		0,00		0,00		0,00		0,00		26 226,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

														26 226,04

						85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				500,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4300		Zakup usług pozostałych				500,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

		900								Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 855 940,79				745 006,81		743 164,79		138 871,49		604 293,30		0,00		1 842,02		0,00		0,00		0,00		7 439 261,47		7 439 261,47		7 118 641,05				0,00

														8 184 268,28

						90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 058 105,00				122 486,74		122 486,74		0,00		122 486,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 364 458,20		7 364 458,20		7 118 641,05				0,00

														7 486 944,94

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				30 500,00				28 194,25		28 194,25		0,00		28 194,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														28 194,25

								4260		Zakup energii				66 000,00				57 701,68		57 701,68		0,00		57 701,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														57 701,68

								4270		Zakup usług remontowych				36 000,00				18 567,22		18 567,22		0,00		18 567,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														18 567,22

								4300		Zakup usług pozostałych				69 226,00				11 969,59		11 969,59		0,00		11 969,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 969,59

								4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 590,00				1 560,00		1 560,00		0,00		1 560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 560,00

								4430		Różne opłaty i składki				6 730,00				4 494,00		4 494,00		0,00		4 494,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														4 494,00

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				370 582,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		245 817,15		245 817,15		0,00				0,00

														245 817,15

								6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 565 705,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4475 669,26		4 475 669,26		4 475 669,26				0,00

														4 475 669,26

								6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 910 772,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 642 971,79		2 642 971,79		2 642 971,79				0,00

														2 642 971,79

						90002				Gospodarka odpadami				101 435,79				56 585,04		56 585,04		0,00		56 585,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														56 585,04

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4300		Zakup usług pozostałych				92 435,79				48 585,04		48 585,04		0,00		48 585,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														48 585,04

								4430		Różne opłaty i składki				8 000,00				8 000,00		8 000,00		0,00		8 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														8 000,00

						90003				Oczyszczanie miast i wsi				60 637,00				56 708,36		56 147,43		50 301,01		5 846,42		0,00		560,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														56 708,36

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				561,00				560,93		0,00		0,00		0,00		0,00		560,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														560,93

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 168,00				40 041,30		40 041,30		40 041,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														40 041,30

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 888,00				2 780,73		2 780,73		2 780,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 780,73

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 929,00				6 434,91		6 434,91		6 434,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 434,91

								4120		Składki na Fundusz Pracy				1 146,00				1 044,07		1 044,07		1 044,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 044,07

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 549,00				3 710,42		3 710,42		0,00		3 710,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														3 710,42

								4280		Zakup usług zdrowotnych				100,00				40,00		40,00		0,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														40,00

								4300		Zakup usług pozostałych				200,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 096,00				2 096,00		2 096,00		0,00		2 096,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 096,00

						90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				10 000,00				8 840,87		8 840,87		0,00		8 840,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														8 840,87

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 452,00				6 920,18		6 920,18		0,00		6 920,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														6 920,18

								4300		Zakup usług pozostałych				2 548,00				1 920,69		1 920,69		0,00		1 920,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 920,69

						90013				Schroniska dla zwierząt				14 663,00				10 551,54		10 551,54		0,00		10 551,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 551,54
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				13 663,00				9 991,54		9 991,54		0,00		9 991,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														9 991,54

								4300		Zakup usług pozostałych				1 000,00				560,00		560,00		0,00		560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														560,00

						90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg				489 500,00				379 368,45		379 368,45		0,00		379 368,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74 803,27		74 803,27		0,00				0,00

														454 171,72

								4260		Zakup energii				349 500,00				319 944,22		319 944,22		0,00		319 944,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														319 944,22

								4270		Zakup usług remontowych				65 000,00				59 424,23		59 424,23		0,00		59 424,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														59 424,23

								6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74 803,27		74 803,27				0,00		0,00

														74 803,27

						90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				17 000,00				15 672,00		15 672,00		0,00		15 672,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														15 672,00

								4430		Różne opłaty i składki				17 000,00				15 672,00		15 672,00		0,00		15 672,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														15 672,00

						90095				Pozostała działalność				104 600,00				94 793,81		93 512,72		88 570,48		4 942,24		0,00		1 281,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														94 793,81

								3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 100,00				1 281,09		0,00		0,00		0,00		0,00		1 281,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 281,09

								4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 802,00				72 419,38		72 419,38		72 419,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														72 419,38

								4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 930,00				2 928,42		2 928,42		2 928,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 928,42

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				14 635,00				11 376,71		11 376,71		11 376,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														11 376,71

								4120		Składki na Fundusz Pracy				2 559,00				1 845,97		1 845,97		1 845,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 845,97

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00				908,24		908,24		0,00		908,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														908,24

								4280		Zakup usług zdrowotnych				580,00				440,00		440,00		0,00		440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														440,00

																																										Strona 32 z 34

		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

								4300		Zakup usług pozostałych				1 500,00				1 500,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														1 500,00

								4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 094,00				2 094,00		2 094,00		0,00		2 094,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 094,00

		921								Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 761 147,00				390 352,33		990,33		0,00		990,33		389 362,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 252 572,19		1 252 572,19		857 842,91				0,00

														1 642 924,52

						92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 601 347,00				230 552,33		990,33		0,00		990,33		229 562,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 252 572,19		1 252 572,19		857 842,91				0,00

														1 483 124,52

								2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				229 562,00				229 562,00		0,00		0,00		0,00		229 562,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														229 562,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								4260		Zakup energii				5 000,00				990,33		990,33		0,00		990,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														990,33

								4300		Zakup usług pozostałych				2 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														0,00

								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 523,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24 729,28		24 729,28		0,00				0,00

														24 729,28

								6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00				0,00

														500 000,00

								6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				366 262,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		357 842,91		357 842,91		357 842,91				0,00

														357  842,91

								6220				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		370 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		370 000,00		370 000,00				0,00		0,00

														370 000,00

						92116				Biblioteki				109 800,00				109 800,00		0,00		0,00		0,00		109 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														109 800,00

								2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				109 800,00				109 800,00		0,00		0,00		0,00		109 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														109 800,00

						92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000,00				50 000,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														50 000,00

								2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000,00				50 000,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														50 000,00
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		Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan                     wykonanie				Z tego

																		Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																				wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

		1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

		926								Kultura fizyczna				60 476,00				58 975,47		51 935,47		21 603,17		30 332,30		0,00		7 040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														58 975,47

						92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej				60 476,00				58 975,47		51 935,47		21 603,17		30 332,30		0,00		7 040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														58 975,47

								3240		Stypendia dla uczniów				8 340,00				7 040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														7 040,00

								4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 761,00				2 703,82		2 703,82		2 703,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														2 703,82

								4120		Składki na Fundusz Pracy				485,00				399,35		399,35		399,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														399 35

								4170		Wynagrodzenia bezosobowe				18 500,00				18 500,00		18 500,00		18 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														18 500,00

								4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 130,00				10 085,30		10 085,30		0,00		10 085,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														10 085,30

								4300		Zakup usług pozostałych				20 260,00				20 247,00		20 247,00		0,00		20 247,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

														20 247,00

		Razem												42 548 709,60				19 203 698,06		14 027 784,60		9 304 636,88		4 723 147,72		474 873,29		4 613 761,41		159 812,40		37 604,72		49 674,04		18 665 667,22		18 665 667,22				12 479 298,99		0,00

														37 869 365,28
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7

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień                z organami administracji rządowej za  2010 r.

																												w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem otrzymane		w tym:

										Wydatki bieżące wykonane		w tym:										Wydatki majątkowe		w tym:

												Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

												wynagrodzenia i skadki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		13		14		15		16

		710		71035		2020		5,000.00		5,000.00				5,000.00

		Ogółem						5,000.00		5,000.00				5,000.00



&RTabela nr 4







6

		Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za   2010 r.

																										w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje otrzymane ogółem		w tym:

										Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:

												Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		010		01095		2010		235,585.82		235,585.82		1,998.36		233,587.46

		750		75109		2010		17,951.16		17,951.16		3,486.23		5,434.93				9,030.00

		750		75011		2010		75,955.00		75,955.00		75,955.00

		750		75056		2010		31,709.09		31,709.09		5,465.49		794.60				25,449.00

		751		75101		2010		1,317.00		1,317.00		1,059.00		258.00

		751		75107		2010		25,387.22		25,387.22		3,823.58		6,443.64				15,120.00

		852		85212		2010		2,994,687.20		2,994,687.20		87,593.19		35,194.01				2,871,900.00

		852		85213		2010		2,140.32		2,140.32		2,140.32

		852		85228		2010		20,516.00		20,516.00		20,516.00

		852		85278		2010		33,000.00		33,000.00								33,000.00

		Ogółem						3,438,248.81		3,438,248.81		202,037.17		281,712.64				2,954,499.00



&RTabela nr 5
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																																		Tabela nr 6

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           za  2010 r.

																																		w  złotych

		Nazwa zadania		Dział		Rozdział		Dochody ogółem		§		Wydatki ogółem		w tym:

														Wydatki bieżące		w tym:														Wydatki majątkowe		w tym:

								Planowane				Planowane				Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

								Otrzymane				Przekazane lub otrzymane				wynagrodzenia i skadki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						784,956.00				784,956.00																		784,956.00		784,956.00

								784,956.00				784,956.00

		Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie Gminy Bogoria 200-2010		600		60016		784,956.00		6629		784,956.00																		784,956.00		784,956.00

								784,955.78				784,956.00

		II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						52,559.00				443,559.00

								49,379.51				440,379.51		39,379.51				19,379.51		20,000.00										401,000.00		401,000.00

		Budowa stacji uzdatniania wody w Zimnowodzie		010		1010		30,000.00		6300		30,000.00																		30,000.00		30,000.00

								30,000.00				30,000.00

		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka od Km 5549 do 9119		600		60014						316,000.00																		316,000.00		316,000.00

												316,000.00

		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom gminy – pomoc dla Powiatowej Straży Pożarnej		754		75411				6300		5,000.00																		5,000.00		5,000.00

												5,000.00

		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jurkowice		754		75412		5,000.00		2710		5,000.00		4,969.00				4,969.00

								4,969.00				4,969.00

		Przebudowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Staszowie		851		85111				6300		50,000.00																		50,000.00		50,000.00

												50,000.00

		Usuwanie skutków powodzi		852		85278				2710		10,000.00		10,000.00						10,000.00

												10,000.00

		Usuwanie skutków powodzi		852		85278				2710		10,000.00		10,000.00						10,000.00

												10,000.00

		Usuwanie azbestui		900		90002		17,559.00		2710		17,559.00		14,410.51				14,410.51

								14,410.51				14,410.51

		Ogółem						837,515.00				1,228,515.00		39,379.51				19,379.51		20,000.00										1,185,956.00		1,185,956.00

								834,335.51				1,225,335.51
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		Dotacje celowe za  2010 r.

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji

												Planowana		Przekazana

		1		2		3		4		5		6		7

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1		600		60014		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka od km 5549 do 9119		Starostwo Powiatowe w Staszowie		316,000.00		167570.67

		2		754		75411		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom gminy  - pomoc dla Powiatowej Straży Pożarnej		Starostwo Powiatowe w Staszowie		5,000.00		5,000.00

		3		851		85111		Przebudowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Staszowie		Starostwo Powiatowe w Staszowie		50,000.00		50,000.00

		4		852		85278		Usuwanie skutków powodzi		Miasto i Gmina Połaniec		10,000.00		10,000.00

		5		852		85278		Usuwanie skutków powodzi		Gmina Łubnice		10,000.00		10,000.00

		6		921		92109		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu		Gminny Ośrodek Kultury		370,000.00		370,000.00

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		1		921		92120		Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami – kościoły		Parafia Bogoria		25,000.00		25,000.00

		2		921		92120		Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami – kościoły		Parafia Szczeglice		25,000.00		25000

		Ogółem										811,000.00		662,570.67



&R&9Tabela nr 7
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		Dotacje przedmiotowe za 2010 r.

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa jednostki
 otrzymującej dotację		Zakres		Ogółem kwota dotacji

												Planowana		Przekazana

		1		2		3		4		5		6		7

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1		852		85295		Jadłodajnia Gminna		Posiłki dla osób zakwalifikowanych przez OPS		28,800		27,601

		Ogółem										28,800		27,601



&R&9Tabela nr 8








Załącznik nr 10 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Dotacje podmiotowe za 2010 r.

Zalacznik10.xls

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2010

Zalacznik11.doc

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2010r.

Zalacznik12.xls

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2010r.(U.G.+Szk.)

Zalacznik13.doc

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

Zalacznik14.xls

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Zestawienie zakupionego i sprzedanego mienia od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

Zalacznik15.doc

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własnosci i innych praw majątkowych oraz
wykonywania posiadania

Zalacznik16.xls

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Nr 1 z dnia 28 marca 2011 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Zalacznik17.xls
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		Dotacje podmiotowe za  2010 r

												w  złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji

										Planowana		Przekazana

		1		2		3		4		5		6

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1		921		92109		Gminny Ośrodek Kultury		229,562.00		229,562.00

		2		921		92116		Gminna Bibliotek Publiczna		109,800.00		109,800.00

		3		852		85295		Gminny Ośrodek Kultury		37,910.29		37,910.29

		Ogółem								377,272.29		377,272.29



&R&9Tabela nr 9
























         Tabela nr 10


Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2010

		Lp.

		Projekt

		Dział

		Rozdział

		Uchwała Rady Gminy

		Data

		Plan Zwiększenie

		Plan zmniejszenie

		Plan na k-c roku



		1.

		Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy

		600


RPO

		60016

		XL/275/10


XLIII/296/10

II/6/10

		28.01.2010

28.04.2010


06.12.2010

		4.341.109,00

166.694,00


2.600,00

		

		4.510.403,00



		2.

		Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w Bogorii

		900

RPO

		90001

		XL/275/10


III/21/10

		28.01.2010


30.12.2010

		4.250.194,00

		948.724,00

		3.301.470,00



		3.

		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w Bogorii

		900

RPO

		90001

		XL/275/10

XLV/313/10


XLV/III/332/10


III/21/10

		28.01.2010

22.07.2010


27.10.2010


30.12.2010

		1.818.817,00

244.200,00

		1.005.817,00


630.000,00

		427.200,00



		4.

		Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogorii, Kiecczynie, Gorzkowie i Woli Kiełczyńskiej

		900

PROW

		90001

		XL/275/10

XLII/291/10


XLVI/318/10


I/5/10


II/6/10

		28.01.2010

17.03.2010


25.08.2010


02.12.2010


06.12.2010

		1.927.610,00

50.000,00


76.700,00


9.065,00


2.882.349,00

		

		4.945.724,00



		5.

		Rozbudowa i Przebudowa budynku po szkole podst. w Jurkowicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

		921

PROW

		92109

		XL/275/10

XLIV/304/10

		28.01.2010

26.05.2010

		856.262,00

10.000,00

		

		866.262,00



		6.

		Budowa basenu krytego w Bogorii

		926

RPO

		92601

		XL/275/10

XLV/313/10


XLVI/318/10

		18.01.2010

22.07.2010


25.08.2010

		363.900,00

		344.000,00


19.900,00

		



		7.

		Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii

		926

RPO

		92601

		XL/275/10

XLV/313/10


XLVI/318/10

		28.01.2010

22.072010


25.08.2010

		200.000,00

		120.000,000


80.000,00

		



		8.

		Aktywizacja osób trwale bezrobotnych z terenu Gminy

		853

POKL

		85395

		XL/275/10

XLV/313/10

		28.01.2010

22.07.2010

		160.682,00

0,61

		

		160.682,61



		9.

		Rozbudowa infrastruktury informatycznej

		720

		72095

		XLV/313/10

I/5/10

		22.07.2010

02.12.2010

		54.433,00

		54.433,00

		



		10.

		Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego

		720

		72095

		XLV/313/10


I/5/10

		22.07.2010


02.12.2010

		900,00

		900,00

		









Arkusz1

		

																										"ZBIORÓWKA"

		Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2010r.

		L.p.		Wyszczególnienie		Jednostka miary		Art..180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności				art..180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe				Art..180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności				art..180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe				Art..180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności				art..180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe

								jednostki budżetowe								zakłady budżetowe								pozostałe jednostki /GOK/

								ilość (j.m)		wartość (w tys.zł)		ilość(j.m.)		wartość (w tys.zł)		ilość (j.m)		wartość (w tys.zł)		ilość (j.m)		wartość (w tys.zł)		ilość (j.m)		wartość (w tys.zł)		ilość (j.m)		wartość (w tys.zł)

		I		Środki trwałe						52,953,108.86				164,569.45				465,122.24		0		0.0		3		1,539,029.20		0		0.0

		1.		Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha		124.09		1,500,749.82		6.80		164,569.45

				użytki rolne		ha		99,32		884,196.84

				grunty leśne		ha		9,46		27,344.42

				grunty zabudowane i zurbanizowane		ha		15,31		589,208.56		6,8		164,569.45

				użytki ekologiczne		ha

				tereny różne		ha

				nieużytki		ha

				grunty pod wodami		ha

		2.		Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.		59		16,324,279.99						1		438,826.62						3		1,539,029.20

				budynki niemieszkalne, w tym:		szt.		55		16,276,355.39						1		438,826.62						3		1,539,029.20

				budynki przemysłowe		szt.		1		39,247.30

				budynki transportu i łącznosci		szt.

				budynki handlowo-usługowe		szt.		4		41,990.00						1		438,826.62

				zbiorniki, silosy i budynki magazynowe		szt.		1		19,435.90

				budynki biurowe		szt.		8		2,147,431.33

				budynki szpitali i zakładów opieki medycznej		szt.

				budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe		szt.		14		12,407,225.00														3		1,539,029.20

				budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa		szt.		8		68,712.74

				inne budynki niemieszkalne		szt.		19		1,552,313.12

				budynki mieszkalne		szt.		4		47,924.60

				lokale niemieszkalne		szt.

				lokale mieszkalne		szt.

		3.		Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		szt.		177		32,426,765.90

				kompleksowe budowle na terenach przemysłowych		szt.

				rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne		szt.		52		11,233,300.73

				infrastruktura transportu, w tym:		szt.		107		20,020,370.58

				autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe		szt.		107		20,020,370.58

				drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych		szt.

				drogi lotniskowe		szt.

				mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne		szt.

				budowle wodne, z wyjątkiem melioracji		szt.		1		120,000.00

				melioracje podstawowe i szczegółowe		szt.		1		493,933.77

				obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane		szt.		16		559,160.82

		4.		Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia		szt.		35		468,492.40						4		21,842.62

		5.		Grupa VII -środki transportowe		szt.		25		2,110,053.25

		6.		Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		szt.		19		122,767.50						1		4,453.00

		7.		Grupa IX - Inwentarz żywy		szt.

		II.		Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		szt.				9,818,443.59

		III.		Środki przekazane na poczet inwestycji		szt.

				Ogółem rzeczowe aktywa trwałe						62,771,552.45				164,569.45				465,122.24								1,539,029.20



Strona &P
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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2010r.(U.G.+Szk.)

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Bogoria

Grunty:

		Lp.

		Grupa

		Jednostka miary

		Art.180 pkt 1 u.o f.p.


Prawo własności

		Art.180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie



		

		

		

		ilość


(j.m.)

		wartość


(w zł)

		ilość


(j.m.)

		wartość


(w tys.zł)



		1.

		Użyki rolne, w tym:

		ha

		99,32

		884196,84

		

		



		

		- grunty orne

		ha

		78,16

		791504,15

		

		



		

		- sady

		ha

		0,87

		2710,00

		

		



		

		- łąki trwałe

		ha

		7,96

		53400,61

		

		



		

		- pastwiska trwałe

		ha

		9,69

		24445,82

		

		



		

		- grunty rolne zabudowane

		ha

		2,64

		12136,26

		

		



		

		- grunty pod stawami

		ha

		

		

		

		



		

		- rowy

		ha

		

		

		

		



		2.

		Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:

		ha

		9,46

		27344,42

		

		



		

		- lasy

		ha

		8,81

		25524,42

		

		



		

		-grunty zadrzewione i zakrzewione

		ha

		0,65

		1820,00

		

		



		3.

		Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:

		ha

		15,31

		589208,56

		6,80

		164569,45



		

		- tereny mieszkaniowe

		ha

		0,51

		6264,6

		

		



		

		- tereny przemysłowe

		ha

		

		

		

		



		

		- inne tereny zabudowane

		ha

		11,55

		216525,64

		

		



		

		- zurbanizowane tereny niezabudowane

		ha

		

		

		

		



		

		- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

		ha

		0,74

		351637,53

		

		



		

		- użytki kopalne

		ha

		

		

		

		



		

		- tereny komunikacyjne, w tym:

		ha

		

		

		

		



		

		      drogi

		ha

		2,51

		14780,79

		

		



		

		      tereny kolejowe

		ha

		

		

		6,80

		164569,45



		

		      Inne tereny komunikacyjne

		ha

		

		

		

		



		4.

		Grunty pod wodami, w tym:

		ha

		

		

		

		



		

		- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

		ha

		

		

		

		



		

		- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

		ha

		

		

		

		









Arkusz1

		

														"zbiorczo"

		Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2010r.

		Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

		Nieruchomości zabudowane /budynki/

		Lp.		Rodzaj zabudowy                                                         / Podział wg podstawowej funkcji uzytkowej		Jednostka miary		Art.180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności				Art.180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie

								ilość     (j.m.)		wartość       (w tys.zł)		ilość     (j.m.)		wartość          (w tys.zł)

		1.		budynki mieszkalne		szt.		4		47,924.60

		2.		budynki przemysłowe		szt.		1		39,247.30

		3.		budynki transportu i łącznosci		szt.

		4.		budynki handlowo-usługowe		szt.		5		480,816.62

		5.		zbiorniki, silosy i budynki magazynowe		szt.		1		19,435.90

		6.		budynki biurowe		szt.		8		2,147,431.33

		7.		budynki szpitali i zakładów opieki medycznej		szt.

		8.		budynki oświaty i nauki		szt.		17		13,946,254.20

		9.		budynki kultury		szt.

		10.		budynki sportowe		szt.

		11.		budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa		szt.		8		68,712.74

		12.		inne budynki niemieszkalne		szt.		19		1,552,313.12
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Zestawienie zakupionego i sprzedanego mienia od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

Według stanu na dzień 31.12.2010r.

		Nieruchomości – sprzedaż

WOLA MALKOWSKA

268/1

0,25

KI1A/00036415/9

750

421


0,18


KI1A/00035859/6


720






		



		



		Nieruchomości zdjęte ze stanu mienia – na podstawie decyzji Wojewody





		40/1

		2,89

		GN.IV.7710-102/01

		Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzająca nieważność decyzji GN.IV.7710-102/01



		11.560

		



		Nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Starosty Staszowskiego


WYSOKI ŚREDNIE






		148

		0,27

		

		Decyzja Starosty Staszowskiego o uznaniu za mienie gminne G.V.702-14/10

		1210

		



		182

		0,05

		

		Decyzja Starosty Staszowskiego o uznaniu za mienie gminne G.V.702-14/10

		150

		



		214

		0,42

		

		Decyzja Starosty Staszowskiego o uznaniu za mienie gminne G.V.702-14/10

		1460

		





Bogoria, dnia 31.12.2010r.


Sporządził: Piotr Opala





Arkusz1

		Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria                       na dzień 31.12.2010 r.

		Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własnosci i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

		L.p.		Źródło dochodów		Dochody planowane               na          2010 rok				Dochody uzyskane za         2010 rok				Dynamika         (w %)     4/3		klasyfikacja       (dział, rozdział, paragraf)

		1		2		3				4				5		6

		I.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:		74,026.00				74,026.69				100.0

				* sprzedaż lokali mieszkalnych		36,748.00				36,748.50				100.0		700/70005/0770

				*sprzedaz lokali użytkowych		25,950.00				25,950.00				100.0		700/70005/0770

				* sprzedaż gruntów		11,328.00				11,328.19				100.0		010/01095/0770

				* sprzedaż nieruchomości zabudowanych

				*sprzedaż innych składników majatkowych

		II.		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:		-				332.64				-

				opłaty pierwsze

				opłaty roczne		-				332.64				-		700/70005/0470

		III.		Wpływy z przeksztalcenia użytkowania wieczystego we własność

		IV.		Wpływy z najmu, w tym:

				lokali użytkowych

				lokali mieszkalnych

		V.		Wpływy z dzierżawy składników majątkowych		119,156.00				110,884.81				93.1		700/70005/0750

		VI.		Wpływy za administrowanie

		VII.		Wpływy za trwały zarząd

		VIII. Dywidendy

		IX.		Inne wpływy (jakie?)

		Razem				193,182.00				185,244.14
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Arkusz1

		Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2010r.

		Długoterminowe aktywa finansowe

		Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2007 roku oraz dochody z tego mienia

		L.p.		Nazwa spółki		Wartość udziałów i akcji - rok 2007		Dochody z mienia /dywidenda/

								rok 2010				plan na rok 2011				plan na rok 2012

								klasyfikacja (dział, rozdział, parafraf)		kwota		klasyfikacja (dział, rozdział, parafraf)		kwota		klasyfikacja (dział, rozdział, parafraf)		kwota

		1.		Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., ul.Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz		$10,000				0				0				0

		Ogółem				10,000 zł				0				0				0
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