
                                                                                                                                                                     Zał. Nr 1  

P L A N 
D O C H O D Ó W   I  W Y D A T K Ó W    B U D � E T U 

G M I N Y   Z D Z I E S Z O W I C E 
na  2010  rok

   I   D O C H O D Y                                                                                                  tab.nr 1 
                                                                                                                                                  

  
dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

010 
   

Rolnictwo  i  łowiectwo 3.800 
   

0750

  

Dochody  bie��ce

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników   

maj�tkowych  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

oraz  innych  umów  o  podobnym  charakterze 

-dochody  z  dzier�awy  obwodów  łowieckich 

-dzier�awa  gruntów  rolnych   

3.800 

3.800 

800 

3.000 

  
700 

   
Gospodarka  mieszkaniowa 1.575.800 

    

0470 

0750 

0910 

0920 

0760 

0770

Dochody  bie��ce

wpływy  z  opłat  za  zarz�d , u�ytkowanie 

i  u�ytkowanie  wieczyste  nieruchomo�ci 

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

oraz  innych  umów  o  podobnym  charakterze 

odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu 

podatków  i  opłat 

pozostałe  odsetki 

\ od  nale�no�ci  rozło�onych  na  raty \ 

Dochody  maj�tkowe 

wpływy  z  tytułu  przekształcenia  prawa  u�ytko- 

wania  wieczystego  przysługuj�ce  osobom 

fizycznym  w  prawo własno�ci 

wpłaty  z  tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  

własno�ci  oraz  prawa  u�ytkowania  wieczystego  

nieruchomo�ci 

68.800 

8.000 

58.000 

300 

2.500 

1.507.000 

2.000 

1.505.000 
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750 

   
Administracja   publiczna 113.489 

    

0570 

0970 

2010 

2360

Dochody  bie��ce 

grzywny , mandaty  i  inne  kary  pieni��ne  od 

ludno�ci  

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacje  celowe  otrzymane  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami. 

dochody  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

zwi�zane  z  realizacj�  zada�  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�  
zleconych  ustawami 

-5 %  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz  bud�etu 

pa�stwa 

113.489 

6.000 

1.000 

106.480 

9 

  
751 

  Urz�dy  naczelnych  organów  władzy  
pa�stwowej, kontroli  i  ochrony  prawa 

oraz  s�downictwa 
2.798 

    

2010

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych   z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

1.prowadzenie  i  aktualizacja  stałego  rejestru 

   wyborców   

2.798 

2.798 

752 
   

Obrona  narodowa 1.000 
  

2010

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych   z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

1.000 

1.000 

  
754 

  Bezpiecze�stwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpo�arowa 1.000 

    

2010 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

1.000 

1.000 
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756 

  Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  
fizycznych  i  od  innych  jednostek  nie  

posiadaj�cych  osobowo�ci  prawnej oraz 
wydatki  zwi�zane z ich  poborem 

24.741.198 

    

0010 

0020 

0310 

0320 

0330 

0340 

0350 

0360 

0410 

0430 

0490 

0500 

0690 

0910 

  

Dochody  bie��ce

podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych 

podatek  dochodowy  od  osób  prawnych 

podatek  od  nieruchomo�ci 

podatek  rolny 

podatek  le�ny 

podatek  od  �rodków  transportowych 

podatek  od  działalno�ci  gospodarczej  osób 

fizycznych , opłacany  w  formie  karty  podatkowej

podatek  od  spadków  i  darowizn 

wpływy  z  opłaty  skarbowej 

wpływy  z  opłaty  targowej 

wpływy  z  innych  lokalnych  opłat  pobieranych 

przez j.s.t.  na  podstawie  odr�bnych  ustaw 

podatek  od  czynno�ci  cywilnoprawnych 

wpływy  z  ró�nych  opłat 

   

odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu 

podatków  i  opłat 

24.741.198 

8.343.998 

3.600.000 

12.008.900 

173.050 

11.650 

101.500 

20.500 

60.000 

47.000 

87.500 

1.000 

274.400 

5.700 

6.000 

  
758 

   
Ró�ne  rozliczenia 10.253.174 

    

0920 

2920

Dochody  bie��ce

pozostałe  odsetki 

-odsetki  od  �rodków  na  rachunkach  bankowych 

subwencje  ogólne  z  bud�etu  pa�stwa 

1.cz���  o�wiatowa  subwencji  ogólnej  dla j.s.t. 

2.cz���  równowa��ca  subwencji  ogólnej  dla  gmin

10.253.174 

99.000 

10.154.174 

10.070.788 

83.386 
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801 

   
O�wiata  i  wychowanie 713.100 

    

0690 

0750 

0830 

0970 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  wpłat 

-opłata  stała  rodziców 

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych  j.s.t.  oraz  innych  umów  o  

podobnym  charakterze – basen i  wynajem   

pomieszcze�  

wpływy  z  usług   

-odpłatno��  za  wy�ywienie 

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

713.100 

293.100 

140.500 

275.100 

4.400 

  
851 

   
Ochrona  zdrowia 245.400 

    

0480 

2010

Dochody  bie��ce

wpływy  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzeda�
alkoholu 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu 

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

245.400 

245.000 

400 

  
852 

   
Pomoc  społeczna 2.649.800 

    

0690 

0970 

2010 

2030 

Dochody  bie��ce

wpływy  z  ró�nych  opłat   

-opłata  za pobyt w DPS 

  

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  zada�  bie��cych  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�
zleconych  gminie  ustawami 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  pa�stwa 

na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych 

gminy. 

2.649.800 

35.000 

800 

2.145.000 

456.000 
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2360 dochody  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

zwi�zane  z  realizacj�  zada�  z  zakresu  

administracji  rz�dowej  oraz  innych  zada�  
zleconych  ustawami 

-50 %  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz  bud�etu  

pa�stwa  z tyt. zaliczek  alimentacyjnych 

13.000 

853 
  Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  

społecznej 156.100 
   

0690 

0830 

0750 

0970

Dochody  bie��ce 

wpływy  z  ró�nych  opłat 

-opłata  stała  rodziców 

wpływy  z  usług 

-odpłatno��  za  wy�ywienie 

dochody  z  najmu  i  dzier�awy  składników 

maj�tkowych  j.s.t.  oraz  innych  umów  o  

podobnym  charakterze –  wynajem   

pomieszcze�

wpływy  z  ró�nych  dochodów 

156.100 

104.000 

32.400 

19.600 

100 

  
900 

  Gospodarka  komunalna 
i  ochrona  �rodowiska 4.230 

    

0690 

0400

Dochody  bie��ce 

wpływy  z  ró�nych  opłat 

-opłata  za  wywóz  nieczysto�ci 

wpływy  z  opłaty  produktowej 

   

4.230 

230 

4.000 

  

Ogółem  dochody 
                               w tym: 

                         1.dochody bie��ce 

                         2.dochody maj�tkowe 

40.460.889 

38.953.889 
1.507.000 

Zdzieszowice  2009-12-29                                                                      
                                                                                                                            PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                                    Monika  W�sik-Kudla                                                                    
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                                                                                                                                  Zał. Nr 1 – tab. nr 2                                                   

    II    W Y D A T K I                                                                                                

  
dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 
  

010 
   

Rolnictwo  i  łowiectwo 495.500 
   

01022 

01095 

6050

zwalczanie  chorób  zaka�nych  zwierz�t  oraz 

badania  monitoringowe  pozostało�ci  chemicznych 

i  biologicznych  w  tkankach  zwierz�t  i  produ- 

ktach  pochodzenia  zwierz�cego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

  

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
-obserwacja  psów  i  kotów  podejrzanych 

o w�cieklizn�  oraz  ich  eutanazja   

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

-wpłaty  gmin  na  rzecz Izb  Rolniczych                        

   w  wysoko�ci  2 %  uzyskanych  wpływów 

   z  podatku  rolnego 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.modernizacja przestrzeni publicznej w 	yrowej 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

494.500 

4.500 

4.500 

490.000 

490.000 

490.000 

  
600 

   
Transport  i  ł�czno�� 729.000 

  

60013 

6630 

Drogi  publiczne  wojewódzkie 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

Dotacja  celowa  przekazana  do  samorz�du  

województwa  na  inwestycje  i  zakupy  

inwestycyjne  realizowane  na  podstawie  

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 
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60014 

60016 

60095 

6620 

6050 

porozumie� ( umów ) mi�dzy  j.st. 

1.budowa  chodnika  w  miejscowo�ci  

Januszkowice ul. Wolno�ci  przy drodze  423  – 

współfinansowanie  z  Samorz�dem  Województwa- 

partycypacja w wykonaniu  dokumentacji  

technicznej 

drogi  publiczne  powiatowe 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

dotacja  celowa  przekazana  dla  powiatu  na  

inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane  na 

podstawie  porozumie� ( umów )  mi�dzy jst. 

1.dotacja na przebudowe skrzy�owania dróg  

powiatowych 1808 O DW 409- Zdzieszowice, 1444 

O z drog� DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w 

Zdzieszowicach - partycypacja 

drogi  publiczne  gminne 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
a)remonty  cz�stkowe  dróg 

b)naprawy  chodników  w  mie�cie  i  gminie 

c)nadzory  i  ogłoszenia  w  prasie  i  w  telewizji 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.przebudowa ul. Pokoju  od ul. Chrobrego do ul. 

Chopina. 

2.Przebudowa drogi ł�cz�cej Zdzieszowice ze wsi�
Rozwadza w ci�gu drogi ul. Wary�skiego – 

wykonanie Studium Wykonalno�ci. 

Pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
a)remont  przystanków  PKS  w  gminie 

221.000 

221.000 

221.000 

221.000 

333.000 

212.000 

212.000 

212.000 

200.000 

10.000 

2.000 

121.000 

121.000 

121.000 

106.000 

15.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

5.000 
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b)opłata  za  ubezpieczenie  od  odpowiedzialno�ci  

cywilnej   za  szkody  powstałe  na  drogach  i  

chodnikach  w  gminie  oraz  opłata  za  

ubezpieczenie  mienia – przystanków  

autobusowych  od  kradzie�y  i  dewastacji 

c)opłaty : m.in. opłata  za  zaj�cie  pasa  drogowego 

10.000 

10.000 

  
700 

   
Gospodarka  mieszkaniowa 886.000 

  

70005 

6050 

6060 

Gospodarka  gruntami  i  nieruchomo�ciami 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich  statutowych 

zada�: 
a)m.in.: wyceny  nieruchomo�ci , podziały   

geodezyjne, zakup  map  ewidencji  gruntów, czynsz

za  dzier�aw�  gruntów, opłaty  za  wydzielenie   

i  wył�czenie  z  produkcji  rolnej  gruntów 

u�ytkowanych  przez  gmin�, opłaty  s�dowe, 

notarialne, czynsz za  wynajem  pomieszcze�, 
enrgia, c.o  za  pomieszczenia  Rad  Sołeckich 

i  Samorz�dów  Mieszka�ców , opłaty  na  rzecz 

SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia  w  prasie, 

sporz�dzenie  dok. z  ewidencji  gruntów, 

wykonywanie ekspertyz, opinii, odszkodowanie, itp. 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej-projekt 

2.dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu przy 

ul. Wary�skiego w Rozwadzy 

wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek  

bud�etowych  

w tym m.in.: wykupy  gruntów  

886.000 

280.000 

280.000 

280.000 

606.000 

606.000 

206.000 

50.000 

156.000 

400.000 

710 
   

Działalno��  usługowa 109.500 

71004 plany  zagospodarowania  przestrzennego 

Wydatki  bie��ce

109.500 

109.500 
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4170 

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym: 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia bezosobowe 

-wynagrodzenie  za  wydawanie  opinii.  

2)wydatki zwi�zane z realizacj�   statutowych zada�:

a)dokonywanie  zmian w  miejscowym planie  

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  

Zdzieszowice , 

b)zmiany  w  studium  uwarunkowa�  i  kierunków  

zagospodarowania  przestrzennego   gminy  

Zdzieszowice , 

c)wydawanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy   

109.500 

2.500 

2.500 

107.000 

60.000 

40.000 

7.000 

  
750 

   
Administracja  publiczna 4.523.980 

  

75011 

75022 

75023 

4010 

4110 

4120 

urz�dy  wojewódzkie 

Wydatki  bie��ce-zadania  zlecone
w  tym: 

1)wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  osobowe  pracowników 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy  

Rada  miasta 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  statutowych zada�:
-wydatki  zwi�zane  z  utrzymaniem   

   i  działalno�ci�  Rady  Miejskiej   

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

Urz�d  Miasta   

Wydatki  bie��ce

106.480 

106.480 

106.480 

106.480 

90.514 

13.749 

2.217 

364.500 

364.500 

34.500  

34.500 

330.000 

3.865.000 

3.855.000 
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75075 

75095 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

6050 

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na: 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  osobowe 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj�  statutowych zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.wykonanie  klimatyzacji w Sali 
lubów  

promocja  jednostek  samorz�du  terytorialnego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj�  ich statutowych 

zada�

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki  jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
a) kontakty  partnerskie  z  podpisanymi  miastami.

b)składki  m.in.na:  Stowarzyszenie  Pradziad , 

Kraina  
w.Anny oraz  Zwi�zek  Mi�dzygminny  

„Czysty Region”. 

2.�wiadczenia  na  rzecz osób fizycznych 

-zwrot  utraconego  wynagrodzenia  z  tytułu  

wezwania  na  pobór 

3.832.000 

3.110.300 

2.456.200 

190.700 

392.000 

63.400 

8.000 

721.700 

23.000 

10.000 

10.000 

10.000 

79.000 

79.000 

79.000 

79.000 

109.000 

109.000 

108.900 

108.900 

12.000 

96.900 

100 
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751 

  Urz�dy  naczelnych   organów  władzy 
pa�stwowej, kontroli  i  ochrony  prawa  oraz 

s�downictwa 
2.798 

  

75101 

4010 

4110 

4120

urz�dy  naczelnych  organów  władzy  pa�stwowej, 

kontroli  i  ochrony  prawa 

Wydatki  bie��ce- zadania  zlecone
( prowadzenie  rejestru  wyborców ) 

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2.798 

2.798 

2.798 

2.798 

2.379 

361 

58 

752 
   

Obrona  narodowa 1.000 
  

75212 pozostałe  wydatki  obronne 

Wydatki  bie��ce – zadanie  zlecone 
w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

  
754 

  Bezpiecze�stwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpo�arowa 965.678 

  

75412 

4110 

4120 

4170 

Ochotnicze  stra�e  po�arne 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a) Fundusz Sołecki  wsi  Rozwadza – wymiana 

zniszczonej stolarki  sceny w sali spotka� w 

budynku OSP Rozwadza 

959.678 

216.839 

204.839 

42.950 

650 

100 

42.200 

161.889 

22.839 
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75414 

75495 

6050 

4170 

2.�wiadczenia  na  rzecz osób fizycznych 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.budowa  budynku  wielofunkcyjnego w Kr�pnej 

2.budowa budynku wielofunkcyjnego w 

Januszkowicach (wykonanie projektu adaptacji 

pomieszczenia na �wietlice dla młodzie�y oraz 

wykonanie  zadaszenia nad wej�ciem głównym do 

budynku) – �rodki z Funduszu Sołeckiego wsi 

Januszkowice 

Obrona  cywilna 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  bezosobowe  

zadania  zlecone 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
zadania  własne 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�
-wydatki  zwi�zane  z  monitoringiem miasta  

12.000 

742.839 

742.839 

742.839 

720.000 

22.839 

4.000 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

  
756 

  Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  
fizycznych  i  od  innych  jednostek    

nieposiadaj�cych  osobowo�ci  prawnej  oraz  
wydatki  zwi�zane  z  ich  poborem. 

66.300 

  

75647 Pobór  podatków , opłat  i  niepodatkowych  

nale�no�ci  bud�etowych 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

66.300 

66.300 

66.300 
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4100 

4110 

4120 

4170

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

wynagrodzenie  agencyjno-prowizyjne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

47.300 

30.000 

2.000 

300 

15.000 

19.000 

758 
   

Ró�ne  rozliczenia 300.597 
  

75818 

  

rezerwy  ogólne  i  celowe 

w tym: 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a)rezerwa  ogólna 

b)rezerwa  celowa 

z  przeznaczeniem  na  realizacj�  zada�  zgodnie  z  

ustaw�  o zarz�dzaniu  kryzysowym 

300.597 

300.597 

300.597 

300.597 

221.440 

79.157 

   
801 

   
O�wiata  i  wychowanie 20.278.812 

  

80101 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

szkoły  podstawowe

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie   roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym 

9.038.300 

9.025.300 

8.838.300 

7.436.420 

5.868.900 

458.670 

953.400 

153.450 

2.000 

1.401.880 
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80103 

80104 

6050 

6060 

4010 

4040 

4110 

4120 

4010 

4040 

-wkład własny na realizacj� przez PSP Nr 1 

projektu” Taniec ł�czy ludzi”- III Przegl�d Ta�ca 

Szkół Podstawowych. 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.wykonanie  klimatyzacji w pracowni 

komputerowej II w PSP Nr 3 

wydatki  na  zakupy  inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 

1.zakup  kserokopiarki  dla PSP w Kr�pnej 

Oddziały  przedszkolne  w  szkołach podstawowych 

Wydatki  bie��ce

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

Przedszkola   

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

35.000 

187.000 

13.000 

13.000 

9.000 

4.000 

305.100 

305.100 

291.910 

268.430 

211.500 

15.970 

35.330 

5.630 

23.480 

13.190 

4.444.500 

4.432.000 

4.406.700 

3.483.180 

2.766.400 

198.030 
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80110 

4110 

4120 

4170 

6060 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

6050 

składka  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  na  zakupy  inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 

1.zakup  zmywarki dla P-5 

2.zakup patelni elektrycznej dla P-5 

Gimnazja 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym 

-�rodki na wszelkie wydatki  niekwalifikowane 

powstałe w czasie realizacji Projektu „Opolska  

eSzkoła, szkoła ku przeszło�ci”. 

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.wykonanie  sauny 

442.600 

71.350 

4.800 

923.520 

25.300 

12.500 

12.500 

12.500 

6.500 

6.000 

5.214.400 

5.031.900 

5.011.900 

3.978.600 

3.160.000 

237.600 

500.000 

80.000 

1.000 

1.033.300 

2.500 

20.000 

182.500 

182.500 

145.000 

90.000 
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80113 

80114 

80145 

6630 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4170 

2.wykonanie  serwerowni 

Dotacja  celowa  przekazana  do  samorz�du  

województwa  na  inwestycje  i  zakupy  

inwestycyjne  realizowane  na  podstawie  

porozumie� ( umów ) mi�dzy  j.st., na : 

1.wkład własny  na realizacj� Projektu „Opolska 

eSzkoła, szkoł� ku przyszło�ci – udział w projekcie 

sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójno�ci- partycypacja

dowo�enie  uczniów  do szkół 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki  zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

Zespoły  obsługi   ekonomiczno-administracyjnej  

szkół 

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

komisje  egzaminacyjne 

Wydatki  bie��ce 

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenia  bezosobowe 

55.000 

37.500 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

1.061.200 

1.061.200 

1.058.400 

946.450 

766.000 

52.350 

109.000 

17.600 

1.500 

111.950 

2.800 

500 

500 

500 

450 

450 
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80146 

80195 

2330 

4010

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.dotacje  na zadania  bie��ce, w tym:   

dotacja  celowa  dla  samorz�du  województwa  na 

zadania  bie��ce  realizowane  na  podstawie  

porozumie� ( umów )  mi�dzy  j.s.t. 

1.dotacja  na  realizacj�  zadania „Organizowanie 

wsparcia  w  postaci doradztwa  metodycznego  dla 

nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  

prowadzonych  przez  gmin�. 

Pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce  

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

( 30 % naliczonego funduszu  nagród  dla 

nauczycieli do dyspozycji Burmistrza  ) 

50 

96.262 

96.262 

66.639 

66.639 

29.623 

29.623 

43.550 

43.550 

43.550 

43.550 

43.550 

  

  
851 

   
Ochrona  zdrowia 465.400 

  

85111 

6620 

Szpitale ogólne 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

dotacja  celowa  przekazana  dla  powiatu  na  

inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane  na 

podstawie  porozumie� ( umów )  mi�dzy jst.: 

1.dotacja do Starostwa Powiatowego w 

K�dzierzynie-Ko�lu –partycypacja  w zakupie 

sprz�tu dla szpitala 

2.dotacja do Starostwa Powiatowego w 

Krapkowicach  –partycypacja  w zakupie sprz�tu dla 

szpitala 

220.000 

220.000 

220.000 

220.000 

150.000 

70.000 
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85153 

85154 

85195 

4170 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4110 

4120 

4170

Zwalczanie  narkomanii 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

Przeciwdziałanie  alkoholizmowi 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce -zadania  zlecone
w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

2.300 

2.300 

2.300 

500 

500 

1.800 

242.700 

242.700 

220.500 

170.500 

119.800 

9.600 

21.850 

3.250 

16.000 

50.000 

22.200 

400 

400 

400 

400 

60 

10 

330 
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852 

   
Pomoc  społeczna 4.113.350 

  

85203 

85205 

85212 

  

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

  

4110 

4120 

4170 

O�rodki  wsparcia  

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

zadania  w  zakresie  przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 


wiadczenia  rodzinne, �wiadczenia  z  funduszu  

alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia  

emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  

społecznego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym  : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

135.100 

135.100 

134.500 

77.400 

57.900 

5.060 

9.900 

1.540 

3.000 

57.100 

600 

2.350 

2.350 

2.350 

2.350 

300 

50 

2.000 

2.142.000 

2.142.000 

2.142.000 

55.720 



20

85213 

85214 

  

85215 

4010 

4040 

4110 

4120 

a)zadania  zlecone, w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a)zadania  zlecone 

b)zadania  własne : 

-zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie z  

przeznaczeniem  lub  pobranych  w  nadmiernej  

wysoko�ci oraz  odsetki 

   

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane 

za  osoby  pobieraj�ce  niektóre  �wiadczenia 

z  pomocy  społecznej ,niektóre  �wiadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestnicz�ce w zaj�ciach w 

centrach integracji społecznej. 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a)zadania  zlecone 

b)zadania  własne 

zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na   

ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  

Wydatki  bie��ce ( �rodki z UW-160.000 zł) 

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a)zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie z  

przeznaczeniem  lub  pobranych  w  nadmiernej  

wysoko�ci oraz  odsetki 

dodatki  mieszkaniowe 

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

55.720 

43.950 

3.190 

7.420 

1.160 

2.086.280 

2.085.280 

1.000 

17.000 

17.000 

17.000 

17.000 

4.000 

13.000 

804.000 

804.000 

804.000 

804.000 

4.000 

276.000 

276.000 

276.000 

276.000 



21

85216 

85219 

85228 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

zasiłki stałe 

Wydatki  bie��ce ( �rodki z UW 115.000 zł) 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

O�rodki  pomocy  społecznej 

Wydatki  bie��ce ( �rodki z UW 169.000 zł) 

w  tym:  

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenia  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

usługi  opieku�cze  i  specjalistyczne  usługi 

opieku�cze 

Wydatki  bie��ce
w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

132.000 

132.000 

132.000 

132.000 

590.900 

590.900 

585.900 

466.600 

364.000 

31.300 

60.600 

9.700 

1.000 

119.300 

5.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

853 
  Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  

społecznej 881.400 

85305 

4010 

	łobki 

Wydatki  bie��ce

w  tym : 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

781.400 

781.400 

777.400 

586.300 

459.000 
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85395 

4040 

4110 

4120 

4170 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy   

wynagrodzenie  bezosobowe 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.dotacje  na  zadania  bie��ce  

w tym:  

1) dotacja  celowa na  wykonanie zada�  z zakresu  

pomocy społecznej : „ �wiadczenie  usług  

piel�gnacyjnych  osobom  starszym  i  chorym”. 

2)dotacja  celowa na działania  na  rzecz  dzieci  i  

młodzie�y  z  rodzin  dysfunkcyjnych  w  ramach  

�wietlic  �rodowiskowych  poprzez : organizacj�  
czasu  wolnego, do�ywianie, wyjazdy wakacyjne– 

konkurs ofert 

3) dotacja  celowa na rozwój  form  pomocy  dla  

osób  niepełnosprawnych: imprezy  integruj�ce , 

rehabilitacja ,zakup  sprz�tu  – konkurs  ofert. 

2.wydatki na programy finansowane z udziałem 

�rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w 

cz��ci zwi�zanej z realizacj� zada� j.s.t. 

1)wkład  własny na  realizacj�  Programu  

Operacyjnego Kapitał  Ludzki współfinansowany ze 

�rodków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego z  

przeznaczeniem  na „ podnoszenie  kwalifikacji  

klientów MGOPS szans�  powrotu  na  rynek  

pracy” 

36.100 

75.000 

12.200 

4.000 

191.100 

4.000 

100.000 

100.000 

85.000 

40.000 

30.000 

15.000 

15.000 

854 
   

Edukacyjna  opieka  wychowawcza 447.550 
  

85401 
wietlice  szkolne 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

348.940 

348.940 

348.010 
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85415 

85446 

85495 

4010 

4040 

4110 

4120 

4010

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

2.�wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

pomoc  materialna  dla  uczniów 

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce  

w tym:   

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

( 30 % naliczonego fundusz  nagród  dla nauczycieli 

do dyspozycji Burmistrza  ) 

317.530 

248.000 

19.760 

42.940 

6.830 

30.480 

930 

95.000 

95.000 

95.000 

95.000 

2.480 

2.480 

2.480 

2.480 

1.130 

1.130 

1.130 

1.130 

1.130 

  
900 

  Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
�rodowiska 4.939.573 

  

90001 

  

gospodarka  �ciekowa  i  ochrona  wód 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

1.618.000 

498.000 

498.000 

498.000 
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90003 

90004 

90015 

6010 

6050 

-dopłata  do  ceny  wody 

- dopłata  do ceny kanalizacji sanitarnej 

Wydatki  maj�tkowe

1.Wniesienie  wkładów do spółek prawa  

handlowego: 

wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego 

-wniesienie wkładów do Sp.z o.o WiK z siedzib� w 

Zdzieszowicach 

  

oczyszczanie  miast  i  wsi 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

a)wywóz  odpadów  wielkogabarytowych 

b)opró�nianie  pojemników  z  lekami  i  bateriami 

utrzymanie  zieleni  w  miastach  i  gminach 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

O�wietlenie  ulic, placów  i  dróg 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

1.monta�  iluminacji  �wi�tecznych w  mie�cie 

2.konserwacja  o�wietlenia  chodnikowego 

   i  ulicznego 

3.zakup  energii 

4.remont  zniszczonego  o�wietlenia 

5.ogłoszenia  w  prasie  i  w  telewizji, nadzory 

6.ubezpieczenie  mienia – o�wietlenia  od  kradzie�y  

i  dewastacji 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.modernizacja  o�wietlenia  na energooszcz�dne 

360.000 

138.000 

1.120.000 

1.120.000 

1.120.000 

590.000 

590.000 

590.000 

590.000 

45.000 

5.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

704.000 

700.000 

700.000 

700.000 

15.000 

143.000 

510.000 

20.000 

2.000 

10.000 

4.000 

4.000 

4.000 
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90095 

6050 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�, w tym: 

1.całoroczne  wykonywanie  wystroju  grobów 

2.utrzymanie  szaletu  miejskiego, fontanny (np.   

energia, woda, itp.) 

3.wykonanie  znaków  drogowych  poziomych  i  

pionowych  na  jezdniach 

4.interwencyjne  wyłapywanie  zwierz�t  
stanowi�cych  zagro�enie – współpraca  ze 

schroniskiem  dla  zwierz�t.  
5.opłaty  za  korzystanie  ze  �rodowiska  oraz  inne  

opłaty 

6.�rodki  na  zakup  materiałów na  czyny  społeczne

organizowane przez SM 

7.ró�ne  remonty  na  terenie  gminy m.in.: tablic 

oznakowania  ulic, ławek, koszy,  urz�dze�  
zabawowych 

8.wywóz  oraz  unieszkodliwienie  padłych zwierz�t  
9.zakup  choinki 

10.zakup m.in.: ławek, koszy  ulicznych 

11.czyszczenie  kanalizacji  deszczowej  

12.remont  kanalizacji  deszczowej 

13.ubezpieczenia  mienia  gminnego  od  zdarze�  
losowych 

14.zapobieganie  bezdomno�ci  zwierz�t m.in. 

sterylizacja, kastracja i  usypianie  zwierz�t 
15.Opracowanie programu usuwania azbestu 

16.Fundusz Sołecki, w tym: 

1) Jasiona – zakup  urz�dze�  zabawowych 

2)Oleszka – wyremontowanie  studni wiejskiej z 

obmurówk�
3)	yrowa – zagospodarowanie terenu wokół stawu : 

zakup siatki, nasadze�, kosiarki i wykaszarki, farb. 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.budowa  targowiska miejskiego- I etap 

2.budowa parkingu na osiedlu Piastów I 

3.wykonanie  dokumentacji dla pozyskania �ródeł 

odnawialnych energii- ferma akumulatorów 

słonecznych z odprowadzeniem  do sieci 

1.827.573 

266.134 

266.134 

266.134 

1.800 

26.000 

15.000 

17.000 

30.300 

30.000 

20.000 

1.000 

2.500 

10.000 

30.000 

20.000 

7.500 

5.000 

15.000 

35.034 

13.841 

8.793 

12.400 

1.561.439 

1.561.439 

1.561.439 

50.000 

100.000 

260.000 
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wydzielonej zasilaj�cej o�wietlenie uliczne 

4.wykonanie fontanny i obej�cia – Fundusz  Sołecki 

wsi 	yrowa 

5..zagospodarowanie dz.285/1 w Rozwadzy przy ul. 

Szkolnej na cele  rekreacyjne 

6.odprowadzenie wody z ul. Szkolnej w Rozwadzy 

7.wykonanie  parkingu  na ul.Zielonej przy P-3 i P-5 

10.439 

1.100.000 

10.000 

31.000 

  
921 

  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa   
narodowego 2.175.000 

  

92109 

92116 

92195 

2480 

2480 

6050

Domy  i  o�rodki  kultury , �wietlice  i  kluby 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla  samorz�dowej  

instytucji  kultury - MGOKSiR 

Biblioteki 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla  samorz�dowej 

instytucji  kultury 

pozostała  działalno��
  

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.wykonanie  sali  spotka�-�wietlicy  na  Starym  

Osiedlu. 

1.320.000 

1.320.000 

1.320.000 

555.000 

555.000 

555.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

  
926 

   
Kultura  fizyczna  i  sport 6.665.451 

  

92605 

2480 

zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla  samorz�dowej 

instytucji  kultury – MGOKSiR 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

1.240.000 

950.000 

950.000 

950.000 

290.000 

290.000 
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92695 

6220 

6050

dotacje celowe z bud�etu  na  finansowanie lub 

dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych  jednostek  sektora 

finansów publicznych-dotacja dla  instytucji  kultury 

-MGOKSiR na: 

1.zakup oporz�dzenia do murawy boiska na 

stadionie w Zdzieszowicach 

2.zakup nagło�nienia do hali 

pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce, w tym: 

1)dotacja  na współprac� z  organizacjami   

pozarz�dowymi  w  zakresie :organizacji  zawodów  

sportowych  o  zasi�gu  gminnym i ponad gminnym  

w  celu  wspomagania  idei  współzawodnictwa 

sportowego  dzieci, młodzie�y  i  dorosłych – 

konkurs  ofert.   

2)dotacja – współfinansowanie  rozwoju sportu 

kwalifikowanego na obszarze Gminy  

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.wykonanie  przebudowy  basenu przy ul. 

Fabrycznej  34 B w  Zdzieszowicach 

2.zagospodarowanie  boiska  sportowego-wykonanie 

trybun i ławek- �rodki Funduszu Sołeckiego wsi 

Kr�pna 

290.000 

250.000 

40.000 

5.425.451 

403.000 

403.000 

3.000 

400.000 

5.022.451 

5.022.451 

5.022.451 

5.000.000 

22.451 

      
Ogółem    wydatki 

                              w tym: 

                         1.wydatki  bie��ce 

                         2.wydatki maj�tkowe 

48.046.889 

36.980.160 
11.066.729 

                                                                                
Zdzieszowice  2009-12-29 

                                                                                                                         
                                                                                                                            PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                                    Monika  W�sik-Kudla                 

                                                                                               

                                                    

                                    



                                                                                                                                      Zał. Nr 2  

P L A N   P R Z Y C H O D ÓW  B U D � E T U    
Gminy Zdzieszowice na 2010r. 

          

dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

957 nadwy�ki  z  lat  ubiegłych   7.586.000 

     
Ogółem  przychody 7.586.000 

  

Zdzieszowice  2009-12-29                                                                      

                                                                                                                                 PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                 Monika  W�sik-Kudla                                                                    



                                                                                                                                              Zał. Nr 3 

P L A N   
D O C H O D Ó W   I   W Y D A T K Ó W

zwi�zanych  z  realizacj�  zada�  z  zakresu  administracji 

rz�dowej  i  innych  zada�  zleconych  w  2010 r. 

  
dz. rozdz. § Tre�� Dochody Wydatki 
 1 2 3 4 5 6 
  

750 
   

Administracja  publiczna 106.480 106.480 
   

75011 

4010 

4110 

4120 

2010 

urz�dy  wojewódzkie 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1)wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  osobowe  pracowników 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu 

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych 

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

106.480 

106.480 

106.480 

106.480 

106.480 

106.480 

106.480 

90.514 

13.749 

2.217 

  
751 

  Urz�dy  naczelnych  organów  władzy 
pa�stwowej , kontroli  i  ochrony  prawa 

oraz  s�downictwa 

  
2.798 

  
2.798 

  

75101 

4010 

4110 

4120 

urz�dy  naczelnych  organów  władzy 

pa�stwowej , kontroli  i  ochrony  prawa 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  osobowe  pracowników 

składki  na  ubezpieczenia  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2.798 2.798 

2.798 

2.798 

2.798 

2.379 

361 

58 
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2010

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych   

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami – 

prowadzenie  i  aktualizacja  rejestru  

wyborców  w  gminie. 

2.798 

2.798 

752 
   

Obrona  narodowa 1.000 1.000 

75212 

2010

pozostałe  wydatki  obronne 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich 

statutowych zada�

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych   

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

  
754 

  Bezpiecze�stwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpo�arowa 1.000 1.000 

  

75414 

4170 

2010 

Obrona  cywilna 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenie  bezosobowe 

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych 

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz  

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

851 
   

Ochrona  zdrowia 400 400 

85195 pozostała  działalno�� 400 400 
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4110 

4120 

4170 

2010

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

składki  na  ubezpieczenia  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

wynagrodzenie  bezosobowe 

Dochody bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych 

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz  

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

400 

400 

400 

400 

400 

60 

10 

330 

  
852 

   
Pomoc  społeczna 2.145.000 2.145.000 

  

85212 

85213 

4010 

4040 

4110 

4120 

2010 

�wiadczenia  rodzinne ,zaliczka  alimentacyjna 

oraz  składki na  ubezpieczenia  emerytalne  i  

rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 

w tym: 

wynagrodzenia  osobowe  pracowników 

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

składki  na  Fundusz  Pracy 

2)wydatki zwi�zane z realizacj� ich 

statutowych  zada�

Dochody  bie��ce

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu  

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych         

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

opłacane  za  osoby  pobieraj�ce  niektóre 

2.141.000 

2.141.000 

2.141.000 

4.000 

2.141.000 

2.141.000 

2.141.000 

55.720 

43.950 

3.190 

7.420 

1.160 

2.085.280 

4.000 



4

2010 

�wiadczenia  z  pomocy  społecznej , niektóre  

�wiadczenia  rodzinne oraz  za osoby 

uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrach 

integracji społecznej. 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich 

statutowych  zada�

Dochody  bie��ce 

dotacja  celowa  otrzymana  z  bud�etu 

pa�stwa  na  realizacj�  zada�  bie��cych 

z  zakresu  administracji  rz�dowej  oraz 

innych  zada�  zleconych  gminie  ustawami 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

     
Ogółem : 2.256.678 2.256.678 

Zdzieszowice  2009-12-29        
                                                        

                                                                                                                                                    PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                                    Monika  W�sik-Kudla                                                   



                                                                                                                              Zał. Nr 4 

 P L A N   
P R Z Y C H O D Ó W   I   W Y D A T K Ó W

zakładu  bud�etowego – ZGKiM 
na   2010r. 

dział.900  rozdz.90017 

I   O G Ó Ł E M  :                                                                                             3.084.300 zł
w tym :  

1.Fundusz  obrotowy  na  pocz�tek  roku                                                              175.800 zł 

2.Przychody  w 2010r.                                                                                        2.548.500 zł 

   w  tym: 

   § 0830 – wpływy  z  usług                                                                               2.516.500 zł 

    -pozostałe  przychody                                                                                          32.000 zł  

3.pozostałe  zwi�kszenia                                                                                       360.000 zł  

   w tym: pokrycie  amortyzacji                                                                            320.000 zł    

   

    
        II   O G Ó Ł E M :                                                                                              3.084.300 zł

w  tym : 

1.Wydatki  ogółem :                                                                                            2.524.300 zł 

          w  tym: 

     Wydatki  bie��ce                                                                                                 2.524.300 zł 

          w tym: 

§ 4010 – wynagrodzenia  osobowe  pracowników                                                820.500 zł

§ 4040 – dodatkowe  wynagrodzenie  roczne                                                          69.000 zł 

§ 4170 – wynagrodzenie  bezosobowe                                                                    25.000 zł 

§ 4110 – składki  na  ubezpieczenie  społeczne                                                     143.100 zł 

§ 4120 – składki  na  Fundusz  Pracy                                                                       22.400 zł 

-pozostałe  wydatki                                                                                             1.444.300 zł 

2.Inne  zmniejszenia                                                                                               390.000 zł 

w tym:  amortyzacja                                                                                               320.000 zł 

                  

3.Fundusz  obrotowy  na  koniec  roku                                                                  170.000 zł 

         Zdzieszowice  2009-12-29 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                   Monika  W�sik-Kudla                                              
                                                                                                              



                                                                                                                                   Zał. Nr 5 

Plan  przychodów  i  wydatków 
Gminnego  Funduszu  Ochrony  �rodowiska 

Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 
na  2010r. 

I . OGÓŁEM_______________________________                            :       1.162.500 zł
w tym: 

1.Stan  �rodków w  banku na  01.01.2010r.                                                        162.500 zł 

2.Przychody  w  roku  2010                                                                             1.000.000 zł 

   dz.900 rozdz.90011§ 0690 

II. WYDATKI_ OGÓŁEM                                                                  :_     1.162.500 zł

w dz.900 rozdz. 90011                                                                            1.162.500 zł 

w tym: 

Wydatki  bie��ce                                                                                               447.500 zł 

§ 4210 – zakup  materiałów  i  wyposa�enia                                                        40.000 zł 

1.zakup  drzew  i  nasadze�                                                                                  

§ 4270 – zakup  usług  remontowych                                                                 322.500 zł 

1.konserwacja  rowów  melioracyjnych                                                             150.000 zł 

2.remont  przepustów  i  mostów                                                                       166.500 zł 

3.umocnienie skarp na rowie melioracyjnym w Kr�pnej                                       6.000 zł

         § 4300 – zakup  usług  pozostałych                                                                      70.000 zł 

    

1.wycinka  drzew, przecinka  i  piel�gnacja                                                         60.000 zł 

2.nadzory , ogłoszenia                                                                                          10.000 zł 

§ 2450 – dotacje  przekazane  z  funduszy  celowych  na  realizacj�                   15.000 zł 

zada�  bie��cych  dla  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów 

publicznych z  przeznaczeniem  na : 

1.dofinansowanie  dla  mieszka�ców  Gminy  Zdzieszowice  dotycz�ce  

 unieszkodliwienia  odpadów  azbestowych  przy  wymianie  pokry�  

dachowych  na  budynkach  mieszkalnych  i  gospodarczych.    
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Wydatki  maj�tkowe                                                                                        715.000 zł 

§ 6110 – wydatki  inwestycyjne  funduszy  celowych                                       600.000 zł 

1.budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych                       230.000 zł 

2.odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Wschodniej wraz                           100.000 zł 

z przepustami 

3.przebudowa cieku Młynówka w Januszkowicach                                          120.000 zł 

4.zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. My�liwca                                    150.000 zł

w Zdzieszowicach 

§ 6270 – dotacja  z  funduszy  celowych  na  finansowanie  lub                        115.000 zł 

            dofinansowanie  kosztów  realizacji  inwestycji  i  zakupów 

            inwestycyjnych  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów 

            publicznych 

  1.dofinasowanie  dla  mieszka�ców  Gminy  Zdzieszowice                                

   zwi�zane  ze  zmian�  ogrzewania  budynków  mieszkalnych –  

   przej�cie  z  paliwa  stałego  na  ekologiczne. 

   

         Zdzieszowice  2009-12-29 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                   Monika  W�sik-Kudla                                                                    



                                                                                                                                       Zał.Nr. 6 

        
W Y K A Z   K W O T  D O T A C J I   

udzielanych  z  bud�etu  gminy   
w  2010r. 

I. Dotacje  dla jednostek  sektora  finansów  publicznych                                           tab.nr 1 

dz. rozdz.
  

§ Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

600
  

Transport  i  ł�czno�� 371.000 
  

60013 

60014 

6630 

6620

drogi  publiczne  wojewódzkie 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

Dotacja  celowa  przekazana dla samorz�du 

województwa na  inwestycje realizowane  na  

podstawie porozumie� (umów )  mi�dzy  

jednostkami  samorz�du  terytorialnego 

1.budowa  chodnika  w  miejscowo�ci  

Januszkowice ul. Wolno�ci  przy drodze  423  – 

współfinansowanie  z  Samorz�dem  

Województwa- 

partycypacja w wykonaniu  dokumentacji  

technicznej 

drogi  publiczne  powiatowe 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

dotacja  celowa  przekazana  dla  powiatu  na  

inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane 

na podstawie  porozumie� (umów )  mi�dzy jst. 

1.dotacja na przebudowe skrzy�owania dróg  

powiatowych 1808 O DW 409- Zdzieszowice, 

1444 O z drog� DW 423, 1443 O DW 423-DP 

1444 w Zdzieszowicach - partycypacja 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

221.000 

221.000 

221.000 

221.000 

801
  

O�wiata  i  wychowanie 67.123 

80110 gimnazja 37.500 



80146 

6630 

2330

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

Dotacja  celowa  przekazana dla samorz�du 

województwa na  inwestycje realizowane  na  

podstawie porozumie� (umów )  mi�dzy  

jednostkami  samorz�du  terytorialnego 

1.wkład własny  na realizacj� Projektu „Opolska 

eSzkoła, szkoł� ku przyszło�ci – udział w projekcie 

sfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójno�ci- 

partycypacja 

Dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli 

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.dotacje  na zadania  bie��ce, w tym:   

dotacja  celowa  dla  samorz�du  województwa  na 

zadania  bie��ce  realizowane  na  podstawie  

porozumie� ( umów )  mi�dzy  j.s.t. 

1.dotacja  na  realizacj�  zadania „Organizowanie  

wsparcia  w  postaci  doradztwa  metodycznego  

dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  

prowadzonych  przez   gmin�

37.500 

37.500 

37.500 

29.623 

29.623 

29.623 

29.623 

851
  

Ochrona  zdrowia 220.000 

85111 

6620

Szpitale ogólne 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

dotacja  celowa  przekazana  dla  powiatu  na  

inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane 

na podstawie porozumie� ( umów )  mi�dzy jst.: 

1.dotacja do Starostwa Powiatowego w 

K�dzierzynie-Ko�lu –partycypacja  w zakupie 

sprz�tu dla szpitala 

2.dotacja do Starostwa Powiatowego w 

Krapkowicach  –partycypacja  w zakupie sprz�tu 

dla szpitala 

220.000 

220.000 

220.000 

220.000 

150.000 

70.000 

921
  Kultura  i  ochrona   dziedzictwa 

narodowego 1.875.000 
   

92109 Domy  i  o�rodki   kultury , �wietlice  i  1.320.000 



92116 

2480 

2480 

kluby 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja   podmiotowa   z  bud�etu   dla 

samorz�dowej  instytucji  kultury – Miejsko-

Gminnego  O�rodka  Kultury , Sportu  i  Rekreacji 

Biblioteki 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja  podmiotowa  z  bud�etu  dla 

samorz�dowej  instytucji  kultury 

1.320.000 

1.320.000 

1.320.000 

555.000 

555.000 

555.000 

555.000 

  
926

  
Kultura   fizyczna  i   sport 1.240.000 

92605 

2480 

6220

Zadania  w   zakresie  kultury  fizycznej 

i  sportu 

Wydatki  bie��ce:

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce 

dotacja   podmiotowa   z   bud�etu  dla 

samorz�dowej  instytucji   kultury – Miejsko-

Gminnego  O�rodka  Kultury , Sportu  i  Rekreacji 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

dotacje celowe z bud�etu  na  finansowanie lub 

dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych  jednostek  

sektora finansów publicznych-dotacja dla  

instytucji  kultury -MGOKSiR na: 

1.zakup oporz�dzenia do murawy boiska na 

stadionie w Zdzieszowicach 

2.zakup nagło�nienia do hali 

1.240.000 

950.000 

950.000 

950.000 

290.000 

290.000 

290.000 

250.000 

40.000 

                              
                               Ogółem: 3.773.123 

II. Dotacje  dla jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych                               tab.nr 2 



 dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
 1 2 3 4 5 6 

853 
  Pozostałe  zadania  w  zakresie polityki  

społecznej 85.000 

85395 Pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce

w tym: 

1.Dotacje  na zadania  bie��ce 

w tym  : 

1) dotacja  celowa  na  wykonanie  zada�  z  

zakresu  pomocy  społecznej : „�wiadczenie  

usług  piel�gnacyjnych  osobom  starszym  i  

chorym” - konkurs  ofert 

2) dotacja  celowa na działania na  rzecz  dzieci 

i  młodzie�y  z  rodzin  dysfunkcyjnych  w  

ramach �wietlic  �rodowiskowych poprzez : 

organizacj�  czasu  wolnego, do�ywianie  , 

wyjazdy  wakacyjne. – konkurs  ofert 

3)dotacja  celowa  na  rozwój  form  pomocy  

dla  osób  niepełnosprawnych : imprezy  

integruj�ce ,  rehabilitacja ,zakup sprz�tu - 

konkurs  ofert 

85.000 

85.000 

85.000 

40.000 

30.000 

15.000 

926 
  

Kultura  fizyczna  i  sport 403.000 

92695 Pozostała  działalno��

Wydatki  bie��ce 

w tym: 

1.dotacje na  zadania bie��ce, w tym: 

1)dotacja  celowa  na współprac� z  

organizacjami   pozarz�dowymi  w  zakresie 

:organizacji  zawodów  sportowych  o  zasi�gu  

gminnym i ponad gminnym  w  celu  

wspomagania  idei  współzawodnictwa 

sportowego  dzieci, młodzie�y  i  dorosłych – 

konkurs  ofert.   

2)dotacja celowa na  – współfinansowanie  

rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze 

Gminy  

403.000 

403.000 

403.000 

3.000 

400.000 

     
                      Ogółem  488.000 

Zdzieszowice  2009-12-29                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                   Monika  W�sik-Kudla                                              



                                                                                                                                     Zał.nr.7 

P L A N  W Y D A T K ÓW
jednostek  pomocniczych  przewidzianych do  realizacji  

 w ramach  funduszu  sołeckiego w 2010r. 

dz. rozdz. § Tre�� Plan Uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1. 
   

SOŁECTWO  JANUSZKOWICE 22.839 

754 

75412 

6050

Bezpiecze�stwo  publiczne i ochrona  

przeciwpo�arowa 

Ochotnicze stra�e po�arne 

 Wydatki  maj�tkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.budowa budynku wielofunkcyjnego w 

Januszkowicach (wykonanie projektu adaptacji 

pomieszczenia na �wietlice dla młodzie�y oraz 

wykonanie  zadaszenia nad wej�ciem głównym 

do budynku) – �rodki z Funduszu Sołeckiego wsi 

Januszkowice 

22.839 

22.839 

22.839 

22.839 

22.839 

2. 
   

SOŁECTWO  JASIONA 13.841 

900 

90095 

Gospodarka  komunalna  i  ochrona 

�rodowiska  

pozostała  działalno��   

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

 – zakup  urz�dze�  zabawowych 

13.841 

13.841 

13.841 

13.841 

13.841 
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3. 
   

SOŁECTWO  KR�PNA 22.451 

926 

92695 

6050

Kultura Fizyczna i sport 

pozostała  działalno��

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.zagospodarowanie  boiska  sportowego-

wykonanie trybun i ławek. 

22.451 

22.451 

22.451 

22.451 

22.451 

4. 
   

SOŁECTWO  OLESZKA 8.793 

900 

90095 

Gospodarka  komunalna  i  ochrona 

�rodowiska  

pozostała  działalno��   

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

-wyremontowanie studni wiejskiej z obmurówk�

8.793 

8.793 

  

8.793 

8.793 

8.793 

5. 
   

SOŁECTWO   ROZWADZA 22.839 

754 

75412 

  

Bezpiecze�stwo  publiczne i ochrona  

przeciwpo�arowa 

Ochotnicze stra�e po�arne 

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

-wymiana  zniszczonej stolarki sceny w sali  

spotka� w budynku  OSP Rozwadza 

22.839 

22.839 

22.839 

22.839 

22.839 
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6. 
   

SOŁECTWO  �YROWA 22.839 

900 

90095 

6050

Gospodarka  komunalna  i  ochrona 

�rodowiska  

pozostała  działalno��   

Wydatki  bie��ce

w  tym: 

1.wydatki jednostek bud�etowych, w tym na : 

1)wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych 

zada�

- zagospodarowanie terenu wokół stawu : zakup 

siatki, nasadze�, kosiarki i wykaszarki, farb. 

Wydatki  maj�tkowe

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud�etowych 

1.wykonanie  fontanny i obej�cia 

22.839 

22.839 

12.400 

12.400 

12.400 

10.439 

10.439 

10.439 

    

OGÓŁEM: 113.602 

Zdzieszowice, dnia  2009-12-29 

                                                                                                                        
                                                                                                                                   PRZEWODNICZ�CA  RADY 

                                                                                                                                   Monika  W�sik-Kudla                                                                              


