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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY KRASNE

z dnia 3 lutego 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 
214, art. 215, art. 217, art. 219, art.220, art. 221, art. 222 ust.1, 2 i 3, art. 235, art.236, art. 237, 
art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241). 

Rada Gminy Krasne 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 22.384.829,00 zł. w tym: 
1) dochody bieżące - 21.662.263,00 zł. 
2) dochody majątkowe – 722.566,00 zł. 
jak poniżej: 

 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 198 524,00 

      w tym:   
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 198 524,00 

a) dochody bieżące w tym: 133 524,00 
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 174,00 
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 

133 300,00 

0920 pozostałe odsetki 50,00 
b) dochody majątkowe w tym: 65 000,00 

  
  

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 65 000,00 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 917,00 

      w tym:   
75011   Urzędy wojewódzkie 72 114,00 

a) dochody bieżące w tym: 72 114,00   
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
72 114,00 

75045   Kwalifikacja wojskowa 300,00 
  a) dochody bieżące w tym: 300,00   

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

300,00 

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 503,00 
a) dochody bieżące w tym: 6 503,00 

0690 wpływy z różnych opłat 6 000,00 
  - opłata za czynności egzekucyjne 6 000,00 

  

  

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

220,00 
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umów o podobnym charakterze 
0970 wpływy z różnych dochodów 200,00 

  - środki Rejonowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów 
zatrudnienia osób bezrobotnych w roku 2009 

200,00 

2360 dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

83,00 

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

1 633,00 

      w tym:   
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 633,00 

a) dochody bieżące w tym: 1 633,00     
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
1 633,00 

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

10 940 
100,00 

      w tym:   
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 650,00 

a) dochody bieżące w tym: 6 650,00 
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 500,00 

  

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
3 624 

832,00 
a) dochody bieżące w tym: 3 624 

832,00 
0310 podatek od nieruchomości 3 

600 000,00 
0320 podatek rolny 13 845,00 
0330 podatek leśny 1 537,00 
0340 podatek od środków transportowych 7 450,00 
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 

  

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
1 864 

408,00 
a) dochody bieżące w tym: 1 864 

408,00 
0310 podatek od nieruchomości 1 070 

000,00 
0320 podatek rolny 370 000,00 

  

  

0330 podatek leśny 2 558,00 
    0340 podatek od środków transportowych 90 750,00 

0360 podatek od spadków i darowizn 18 000,00 
0430 wpływy z opłaty targowej 100,00 
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 

  

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00 
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 
321 800,00 

a) dochody bieżące w tym: 321 800,00 
0410 wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 

  

0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 246 800,00 
75619   Wpływy z różnych rozliczeń 4 410,00 

a) dochody bieżące w tym: 4 410,00 

  

  
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 
4 410,00 
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75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 118 
000,00 

a) dochody bieżące w tym: 5 008 
000,00 

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 4 710 
000,00 

  

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 408 000,00 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 7 710 

169,00 
      w tym:   

75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 518 
951,00 

a) dochody bieżące w tym: 7 518 
951,00 

  

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 518 
951,00 

75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 171 218,00 
a) dochody bieżące w tym: 171 218,00 

  

  
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 171 218,00 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 
a) dochody bieżące w tym: 20 000,00     

0920 pozostałe odsetki 20 000,00 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 221 300,00 

    w tym:   
80101   Szkoły Podstawowe 1 500,00 

  a) dochody bieżące w tym: 1 500,00   
0920 pozostałe odsetki 1 500,00 

80104   Przedszkola 219 450,00 
a) dochody bieżące w tym: 219 450,00 
0690 wpływy z różnych opłat 218 900,00 

  - wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkoli gminnych 218 900,00 

  

0920 pozostałe odsetki 550,00 
80110   Gimnazja 200,00 

  a) dochody bieżące w tym: 200,00   
0920 pozostałe odsetki 200,00 

80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 150,00 
  a) dochody bieżące w tym: 150,00 

  

  
0920 pozostałe odsetki 150,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 2 540 
020,00 

      w tym:   
85212   Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2 285 

000,00 
a) dochody bieżące w tym: 2 285 

000,00 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
2 278 

500,00 

  

2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

6.500,00 

    - dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie 6.500,00 

  

85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

10 000,00 

a) dochody bieżące w tym: 10 000,00     
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 3 000,00 



Id: CGENR-EQYBS-JJVHX-OZBLQ-UBIKX. Podpisany Strona 4

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
7 000,00 

85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60 800,00 
  a) dochody bieżące w tym: 60 800,00 
  2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
60 800,00 

85216   Zasiłki stałe 63 800,00 
  a) dochody bieżące w tym: 63 800,00 
  2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
63 800,00 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 111 200,00 
a) dochody bieżące w tym: 111 200,00   

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

111 000,00 

  0920 pozostałe odsetki 200,00 
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 220,00 

a) dochody bieżące w tym: 9 220,00 
0830 wpływy z usług 2 000,00 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
7 200,00 

  

  

2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

20,00 

900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 536 600,00 
      w tym:   

90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36 100,00 
a) dochody bieżące w tym: 36 100,00 

  

0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

36 100,00 
  

  - wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska 36 100,00 
90020   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 

a) dochody bieżące w tym: 500,00   
0400 wpływy z opłaty produktowej 500,00 

90095   Pozostała działalność 500 000,00 
  a) dochody majątkowe w tym: 500 000,00 

  

  
6207 Dotacja rozwojowa 500 000,00 

926     Kultura fizyczna 157 566,00 
92695   Pozostała działalność 157 566,00 

  a) dochody majątkowe w tym: 157 566,00 
  

  
6207 Dotacja rozwojowa 157 566,00 

OGÓŁEM DOCHODY 22 384 
829,00 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 23.276.829,00 zł. jak 
poniżej: 
 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) PLAN 
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83 297,00 

      w tym:   
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00 

1. wydatki majątkowe w tym: 3 000,00     
Wydatki na inwestycje: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci 
kanalizacyjnej 

3 000,00 

  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 
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01030   Izby rolnicze 7 800,00 
  1. wydatki bieżące 7 800,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki na dotacje na wydatki bieżące 7 800,00 

  

2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 800,00 
01009   Spółki wodne 50 877,00 

  1. wydatki bieżące 50 877,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki na dotacje na wydatki bieżące 50 877,00 

  

2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych 

50 877,00 

01095   Pozostała działalność 21 620,00 
  1. wydatki bieżące 21 620,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 21 620,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 620,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 220,00 
4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 

  

4430 różne opłaty i składki 1 400,00 
400     WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 000,00 

40002   Dostarczanie wody 2 000,00 
  1. wydatki majątkowe, w tym: 2 000,00 
  1) wydatki na inwestycyjne - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci 

wodociągowej 
2 000,00 

  
  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 897 000,00 

      w tym:   
60004   Lokalny transport zbiorowy 255 000,00 

  1. wydatki bieżące 255 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 255 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 000,00 

  

4430 różne opłaty i składki 255 000,00 
60014   Drogi publiczne powiatowe 1 610,00 

  1. wydatki bieżące 1 610,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 610,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 610,00 

  

4430 różne opłaty i składki 1 610,00 
60016   Drogi publiczne gminne 638 090,00 

  1. wydatki bieżące 597 977,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 597 977,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 000,00 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 595 977,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 
4270 zakup usług remontowych 100 000,00 
4300 zakup usług pozostałych 65 877,00 
4430 różne opłaty i składki 3 100,00 

  

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 360 000,00 
  

  

  2.wydatki majątkowe w tym: 40 113,00 
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  1)     Wydatki inwestycyjne – budowa chodników wzdłuż drogi gminnej Malawa-Góra 20 877,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 877,00 

  1)     Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki 3454/2 w Malawie pod drogę gminną 
Malawa-Kraczkowa Budy 

19 236,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 236,00 
60053   Infrastruktura telekomunikacyjna 2 300,00 

1. wydatki bieżące 2 300,00   
1)     Dotacja na zadania bieżące 2 300,00 

  

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

2 300,00 

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 48 990,00 
      w tym:   

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 990,00 
  1. wydatki bieżące 48 990,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 48 990,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 990,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 
4260 zakup energii 6 000,00 
4300 zakup usług pozostałych 15 500,00 
4430 różne opłaty i składki 6 250,00 

  
  

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 240,00 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 242 100,00 

      w tym:   
71004   Plany zagospodarowania 120 000,00 

  1. wydatki bieżące w tym w szczególności na: 120 000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 120 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000,00 

  
  

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 
71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 118 100,00 

  1. wydatki bieżące 118 100,00 
  w tym w szczególności na:   
: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na 118 100,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 94 100,00 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 94 100,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 

  

4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 
71095   Pozostała działalność 4 000,00 

  1. wydatki bieżące 4 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 000,00 

  

  

4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 
720     INFORMATYKA 43 979,00 

      w tym:   
72095   Pozostała działalność 43 979,00 

  1. wydatki majątkowe, w tym: 43 979,00 
  1) wydatki inwestycyjne – na realizację projektu PseAP 43 979,00 

  
  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 979,00 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 354 537,00 

      w tym:   
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75011   Urzędy wojewódzkie 72 114,00 
  1. wydatki bieżące 72 114,00 
  w tym w szczególności na:   

  
  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 72 114,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69 378,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 439,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 581,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 912,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 1 446,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 736,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 685,00 

  

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 051,00 
75045   Kwalifikacja wojskowa 300,00 

  1. wydatki bieżące 300,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na 300,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 

  

4410 podróże służbowe krajowe 300,00 
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 100,00 

  1. wydatki bieżące 161 100,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 

4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 100,00 

  

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 100,00 
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 070 623,00 

  1. wydatki bieżące 2 040 623,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 036 363,00 

  

  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 657 353,00 
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 336 240,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 813,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 198 100,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 32 600,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 379 010,00 
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 100,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 86 000,00 
4260 zakup energii 43 450,00 
4270 zakup usług remontowych 15 000,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 2 260,00 
4300 zakup usług pozostałych 108 000,00 
4350 opłaty za usługi internetowe 6 000,00 
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 400,00 
4410 podróże służbowe krajowe 16 000,00 
4430 różne opłaty i składki 22 000,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 300,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 

    

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 260,00 
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3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 260,00 
2. wydatki majątkowe, w tym: 30 000,00   
Zakup inwestycyjny – zakup kserokopiarki 30 000,00 

  

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

  

75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 000,00 
  1. wydatki bieżące 36 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 

  

4300 zakup usług pozostałych 30 000,00 
75095   Pozostała działalność 14 400,00 

  1. wydatki bieżące 14 400,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400,00 

  

  

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
1 633,00 

      w tym:   
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 633,00 

    1. wydatki bieżące 1 633,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 633,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 186,00 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 151,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 35,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 447,00 

  

  

4210 zakup materiałów i wyposażenia 447,00 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 117 097,00 

      w tym:   
75412   Ochotnicze straże pożarne 117 097,00 

  1. wydatki bieżące 117 097,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 113 097,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 000,00 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 097,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 
4260 zakup energii 23 000,00 
4270 zakup usług remontowych 35 877,00 
4300 zakup usług pozostałych 6 000,00 
4350 opłaty za usługi internetowe 1 220,00 
4430 różne opłaty i składki 8 000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 

  
  

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

85 000,00 

      w tym:   
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 85 000,00   

    1. wydatki bieżące 85 000,00 
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  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 85 000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50 000,00 

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 50 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00 

    

4300 zakup usług pozostałych 35 000,00 
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 422 000,00 

      w tym:   
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 422 000,00 

  1. wydatki bieżące 422 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 422 000,00 

  
  

8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 422 000,00 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 492 006,00 

      w tym:   
75814   Różne rozliczenia finansowe 799 200,00 

  1. wydatki bieżące 799 200,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 799 200,00 

  
  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 799 200,00 
4300 zakup usług pozostałych 4 200,00 
4480 podatek od nieruchomości 773 000,00 

  

4530 podatek od towarów i usług (VAT) 22 000,00 
75818   Rezerwy ogólne i celowe 692 806,00 

  z tego:   
  1. wydatki bieżące, w tym w tym w szczególności: 672 806,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 672 806,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 497 337,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: 175 469,00 
  - rezerwa ogólna 110 000,00 
  - rezerwy celowe 562 806,00 
  w tym na:   
  - nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych 10 474,00 
  - pomoc zdrowotna nauczycieli 5 469,00 

  

  

  - urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli 50 594,00 
  - dodatek uzupełniający dla nauczycieli 364 000,00 
  - nauczanie indywidualne dla uczniów 40 000,00 
  - wynagrodzenia tytułu zwiększenia zatrudnienia 10 628,00 
  - odprawy emerytalne 21 641,00 
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 

4810 rezerwy 672 806,00 
  2. wydatki majątkowe w tym rezerwa: 20 000,00 
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 

    

6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 
801       

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
10 227 402,00 

      w tym:   
80101   Szkoły podstawowe 4 573 093,00 

  1. wydatki bieżące 4 573 093,00 
  w tym w szczególności na:   

  
  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 359 086,00 
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  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 806 672,00 
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 970 438,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 798,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 509 795,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 82 641,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 552 414,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 51 600,00 
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 500,00 
4260 zakup energii 181 000,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 3 300,00 
4300 zakup usług pozostałych 43 300,00 
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00 
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 300,00 
4410 podróże służbowe krajowe 4 700,00 
4430 różne opłaty i składki 9 500,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 614,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4 300,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 214 007,00 
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 007,00 

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 124 641,00 
  1. wydatki bieżące 124 641,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 118 486,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 104 003,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 81 082,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 482,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 144,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 2 295,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 483,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 200,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 
4300 zakup usług pozostałych 1 800,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 383,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 155,00 

  

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 155,00 
80104   Przedszkola 2 075 477,00 

  1. wydatki bieżące 2 075 477,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 943 053,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 662 536,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 302 976,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 822,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 225 851,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 35 887,00 

  

  

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280 517,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 29 900,00 
    

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 700,00 
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4260 zakup energii 101 000,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 3 600,00 
4300 zakup usług pozostałych 28 400,00 
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 200,00 
4410 podróże służbowe krajowe 1 300,00 
4430 różne opłaty i składki 3 550,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 467,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 

  2) dotacja na zadania bieżące 44 000,00 
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
44 000,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 424,00 
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 424,00 

80110   Gimnazja 2 652 961,00 
  1. wydatki bieżące 2 652 961,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 522 992,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 173 740,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 699 095,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 147,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 293 002,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 47 496,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 349 252,00 

  

4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 500,00 
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000,00 
4260 zakup energii 131 000,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 3 300,00 
4300 zakup usług pozostałych 26 600,00 
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00 
4410 podróże służbowe krajowe 3 300,00 
4430 różne opłaty i składki 11 000,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 652,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 3 200,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 969,00 

  

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129 969,00 
80113   Dowożenie uczniów do szkół 58 950,00 

  1. wydatki bieżące 58 950,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 58 950,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 950,00 

  

4300 zakup usług pozostałych 58 950,00 
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 351 348,00 

  1. wydatki bieżące 351 348,00 
  w tym w szczególności na:   

  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 350 648,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 309 704,00   

  

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 243 830,00 
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4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 030,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 40 600,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 6 244,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 944,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 900,00 
4260 zakup energii 3 000,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 
4300 zakup usług pozostałych 13 230,00 
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 852,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 
4410 podróże służbowe krajowe 300,00 
4430 różne opłaty i składki 500,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 662,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 893,00 
  1. wydatki bieżące 52 893,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 52 893,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 893,00 

  

4300 zakup usług pozostałych 52 893,00 
80148   Stołówki szkolne 338 039,00 

  1. wydatki bieżące 338 039,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 336 139,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 277 684,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 220 963,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 712,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35 816,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 5 193,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 455,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 
4260 zakup energii 28 000,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 900,00 
4300 zakup usług pozostałych 8 700,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 855,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 

    

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 
851     OCHRONA ZDROWIA 246 800,00 

      w tym:   
85153   Zwalczanie narkomanii 2 800,00 

  1. wydatki bieżące 2 800,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 800,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 270,00 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 270,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 530,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

  
  

4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 330,00 



Id: CGENR-EQYBS-JJVHX-OZBLQ-UBIKX. Podpisany Strona 13

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 244 000,00 
  1. wydatki bieżące 244 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 235 000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 138 690,00 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 570,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 134 620,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 310,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 680,00 
4300 zakup usług pozostałych 65 630,00 
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 

  2) dotacje na zadania bieżące 9 000,00   

  

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

9 000,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 3 315 470,00 
      w tym:   

85212   Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 305 790,00 

  1. wydatki bieżące 2 305 790,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 565,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 80 775,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 57 518,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 472,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 279,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 1 506,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 790,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 
4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 
4410 podróże służbowe krajowe 100,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 190,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 202 225,00 
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 

  

3110 świadczenia społeczne 2 202 145,00 
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

10.000,00 

  1. wydatki bieżące 10.000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 

  

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,00 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 466 800,00 

  1. wydatki bieżące 466 800,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 466 800,00 

  

  

3110 świadczenia społeczne 466 800,00 
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85215   Dodatki mieszkaniowe 1 500,00 
    1. wydatki bieżące 1 500,00 

  w tym w szczególności na:   
  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 

  

3110 świadczenia społeczne 1 500,00 
85216   Zasiłki stałe 63 800,00 

  1. wydatki bieżące 63 800,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 800,00 

  

3110 świadczenia społeczne 63 800,00 
85219   Ośrodki pomocy społecznej 355 240,00 

  1. wydatki bieżące 355 240,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 355 040,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 313 645,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 245 437,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 079,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 41 754,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 6 775,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 600,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 395,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 300,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 
4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 
4410 podróże służbowe krajowe 4 000,00 
4430 różne opłaty i składki 600,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 395,00 

  

  

4480 Podatek od nieruchomości 600,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 
  

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 840,00 

  1. wydatki bieżące 42 840,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 42 840,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 42 840,00 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 326,00 

  

4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 514,00 
85295   Pozostała działalność 69 500,00 

  1. wydatki bieżące 69 500,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 500,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 

4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 000,00 

  

  

3110 świadczenia społeczne 68 000,00 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 308 136,00 

      w tym:   
85401   Świetlice szkolne 266 837,00   

    1. wydatki bieżące 266 837,00 
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  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 249 470,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 222 896,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 175 956,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 538,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 463,00 

  

4120 składki na Fundusz Pracy 4 939,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 574,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 600,00 
4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 
4300 zakup usług pozostałych 3 500,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 974,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 367,00 

  

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 367,00 

  

85415   Pomoc materialna dla uczniów 39 748,00 
  1. wydatki bieżące 39 748,00 
  w tym w szczególności na:   
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 748,00 

3240 stypendia dla uczniów 28 100,00 

  

3260 inne formy pomocy dla uczniów 11 648,00 
85446   Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 1 551,00 

  1. wydatki bieżące 1 551,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 551,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 551,00 

  

  

4300 zakup usług pozostałych 1 551,00 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 013 737,00 

      w tym:   
90002   Gospodarka odpadami 48 000,00 

  1. wydatki bieżące 48 000,00 
  

  
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 48 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 000,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

  

4300 zakup usług pozostałych 47 500,00 
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 

  1. wydatki bieżące 4 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 000,00 

  

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00   
4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 

90006   Ochrona gleby i wód podziemnych 350,00 
  1. wydatki bieżące 350,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 350,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350,00 

  

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 350,00 
90013   Schroniska dla zwierząt 20 000,00 

  

    1. wydatki bieżące 20 000,00 
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  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 

4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 235 000,00 

  1. wydatki bieżące 235 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 235 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 235 000,00 

4260 zakup energii 150 000,00 

  

4300 zakup usług pozostałych 85 000,00 
90017   Zakłady gospodarki komunalnej 625 230,00 

  1. wydatki bieżące 625 230,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) dotacja na zadania bieżące 625 230,00 

  

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 625 230,00 
90095   Pozostała działalność 1 081 157,00 

  1. wydatki bieżące 10 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 
4300 zakup usług pozostałych 4 500,00 
4430 różne opłaty i składki 4 500,00 

  2. wydatki majątkowe w tym: 1 071 157,00 
  1)     Wydatki na inwestycje – budowa placu zabaw i rekreacji w Krasnem, rozbudowa i remont 

pawilonu sportowego w Malawie, świetlica środowiskowa w Malawie, remont placu 
manewrowego przy stadionie w Malawie 

1 071 157,00 

  a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:   
  - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 500 000,00 
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 
  - ze środków pochodzących z budżetu gminy   

  

  

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 157,00 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 625 393,00 

      w tym:   
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 542 540,00 

  1. wydatki bieżące 542 540,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) dotacja na wydatki bieżące 542 540,00 

  

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 542 540,00 

  

92116   Biblioteki 82 853,00 
  1. wydatki bieżące 82 853,00 
  w tym w szczególności na:   
  1) dotacja na wydatki bieżące 82 853,00 

    

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 82 853,00 
926     KULTURA FIZYCZNA 750 252,00 

      w tym:   
92601   Obiekty sportowe 10 000,00 

1. wydatki bieżące 10 000,00 
w tym w szczególności na:   
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 

  
    

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 
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4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 169,00 
4430 zakup usług pozostałych 6 831,00 

92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 330 000,00 
  1. wydatki bieżące 330 000,00 
  w tym w szczególności na:   
  2) dotacja na zadania bieżące 330 000,00 

  

2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

330 000,00 

92695   Pozostała działalność 410 252,00 
  1. wydatki majątkowe, w tym: 410 252,00 
  1) wydatki na inwestycje – rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy stadionie 

sportowym w Krasnem w tym: 
410 252,00 

  a)     na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego: 410 252,00 
  - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 157 566,00 

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 566,00 
  - ze środków pochodzących z budżetu gminy 252 686,00   

  

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 686,00 
O G Ó Ł E M 23 276 829,00 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.656.328 zł w tym 
w szczególności: 
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 16.056.173 zł, w tym na : 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.519.809 zł, 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.6.364 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.694.600 zł; 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.483.555 zł 
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 422.000 zł; 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.620.501 zł, 
w tym: 
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.620.501 zł; z czego na wydatki 

inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.481.409 
zł; w tym: 
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 657.566 zł 
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 892.000 zł. Źródłem pokrycia 

planowanego deficytu ustala się przychody: 
- z długoterminowej pożyczki na finansowanie operacji pn.” „Budowa placu zabaw i rekreacji 

w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego w Malawie, świetlica środowiskowa 
w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie w Malawie” finansowanej z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł 

- z długoterminowego kredytu w kwocie 392.000 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.192.000 zł w tym z : 
- długoterminowej pożyczki na finansowanie operacji pn.” „Budowa placu zabaw i rekreacji 

w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego w Malawie, świetlica środowiskowa 
w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie w Malawie” finansowanej z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (EFRROW) w kwocie 500.000 zł. 

- długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.692.000 zł. 
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3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie1.300.000 zł z tytułu spłaty kredytów. 
4. Plan przychodów i rozchodów jak poniżej: 

 
PRZYCHODY 
Paragraf Nazwa Kwota w zł 

903 

952 

Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

500.000 

1.692.000 
Przychody ogółem 2.192.000 

 
ROZCHODY 

Paragraf Nazwa Kwota w zł 
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.300.000 

Rozchody ogółem 1.300.000 

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2011 roku kredytów i pożyczek 
w kwocie 2.692.000 zł, w tym na: 

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 392.000 zł; 
2. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł; 
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie1.300.000 zł; 
4. wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł (w ramach planowanego deficytu budżetu 892.000 zł) 
§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 692.806 zł. z tego: 
1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 110.000 zł. 
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 582.806 zł; z czego: 

1) rezerwę na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych 10.474 zł, 
2) rezerwę na pomoc zdrowotną nauczycieli 5.469 zł, 
3) rezerwę na urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli 50.594 zł, 
4) rezerwę na dodatek uzupełniający dla nauczycieli 364.000 zł, 
5) rezerwę na nauczanie indywidualne dla uczniów 40.000 zł, 
6) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 20.000 zł. 
7) rezerwę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zwiększenia zatrudnienia 

10.628 zł, 
8) rezerwę na odprawy emerytalne 21.641 zł, 
9) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł. 

§ 6. Ustala się dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w wysokości 246.800 zł oraz ustala się wydatki budżetu na realizację zadań 
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 246.800 zł., stosownie do art. 
182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 
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§ 7. Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 
36.100 zł i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami (dział 900, rozdz.90002), 
stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) . 

§ 8. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak poniżej: 
 
I. D O C H O D Y 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72 114,00 

      w tym:   
75011   Urzędy wojewódzkie 72 114,00 

a) dochody bieżące w tym: 72 114,00 
  

  
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
72 114,00 

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

1 633,00 

      w tym:   
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 633,00 

a) dochody bieżące w tym: 1 633,00 
  

  
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
1 633,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 2 288 700,00 
      w tym:   
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
2 278 500,00 

a) dochody bieżące w tym: 2 278 500,00   
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
2 278 500,00 

85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

3 000,00 

a) dochody bieżące w tym: 3 000,00   
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
3 000,00 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200,00 
a) dochody bieżące w tym: 7 200,00 

  

  
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
7 200,00 

OGÓŁEM DOCHODY 2 362 447,00 

 
II. W Y D A T K I 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) PLAN 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72 114,00 

      w tym:   
  75011   Urzędy wojewódzkie 72 114,00 

1. wydatki bieżące 72 114,00 
w tym w szczególności na:   
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 72 114,00 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69 378,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 439,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 581,00 

    

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 912,00 
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4120 składki na Fundusz Pracy 1 446,00 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 736,00 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 685,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 051,00 

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

1 611,00 

      w tym:   
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 633,00 

  i ochrony prawa   
1. wydatki bieżące 1 633,00 
w tym w szczególności na:   
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 633,00 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 186,00 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 151,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 35,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 447,00 

  
  

4210 zakup materiałów i wyposażenia 447,00 
852     POMOC SPOŁECZNA 2 288 

700,00 
      w tym:   

  Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 278 
500,00 

1. wydatki bieżące 2 278 
500,00 

w tym w szczególności na:   
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76 275,00 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 57 899,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 303,00 
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 472,00 
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 458,00 
4120 składki na Fundusz Pracy 666,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 376,00 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 
4300 zakup usług pozostałych 9 586,00 
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 
4410 podróże służbowe krajowe 100,00 
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 190,00 
4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 202 
225,00 

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 

85212 
  

3110 świadczenia społeczne 2 202 
145,00 

85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

3 000,00 

1. wydatki bieżące 3 000,00 
w tym w szczególności na:   

  

  

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00 
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00   

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000,00 
  

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200,00 
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1. wydatki bieżące 7 200,00 
w tym w szczególności na:   
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 200,00 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 200,00 

  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 
O G Ó Ł E M WYDATKI 2 362 

447,00 

2. Wyodrębnia się wydatki na 2011 rok : 
1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na operacje „Budowa placu zabaw 
i rekreacji w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego w Malawie, świetlica 
środowiskowa w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie w Malawie” 
finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 
w wysokości 1.071.157 zł z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 500.000 zł. 

2) w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na Projekt „Rozbudowa 
kompleksu rekreacyjno-sportowego przy stadionie sportowym w Krasnem” finansowany 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 410.252 zł 
z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 157.566 zł. 
§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielane w roku 2011 na łączną kwotę 1.694.600 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 1. 
§ 10. Ustala się wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa ze środków 

funduszu sołeckiego na łączną kwotę 83.508 zł , stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), na podstawie wniosków 
sołectw uchwalonych przez zebranie wiejskie jak poniżej; 
 

Nazwa 
sołectwa 

Dział, 
rozdział Nazwa zadania - przedsięwzięcia 

Kwota wydatku 
w PLN 

Krasne 010 
01009 

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie 
sołectwa Krasne 

20.877 

Malawa 600 
60016 

Budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Malawa-Góra 20.877 

Palikówka 754 
75412 

Remont remizy strażackiej (wymiana okien na piętrze) 20.877 

Strażów 600 
60016 

Wykonanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Strażów 20.877 

Razem wydatki ze środków funduszu sołeckiego 83.508 

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek 
budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr 2. 

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod 
nazwą Zakład Usług Komunalnych w Krasnem jak załącznik nr 3. 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 500.000 zł ; 
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 
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3. zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od 
nich naliczonych w ramach działu; 

4. zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 
5. dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi 

w ramach działu; 
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) do dokonywania zmian w planie wydatków , których źródłem 
finansowania są dochody gromadzone na wydzielonym rachunku. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Krasne 

Stanisław Kunysz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2011

Rady Gminy Krasne

z dnia 3 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora 
finansów publicznych. 

 
Z tego:   

Dział Rozdz. Treść 
Kwota 
dotacji 

w zł 
podmiotowej przedmiotowej celowej wpłata 

Jednostki sektora 
finansów 
publicznych 

Nazwa jednostki 
          

010 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza 
7.800 

- - - 7.800 

010 01009 Spółki wodne – na konserwację urządzeń melioracyjnych 
i rowów 50 877 

- - 50. 877 - 

600 60053 Powiat Łańcucki – na korzystanie z częstotliwości 
radiowych zakresu 3600-3800MHz-WiMAX dla obszaru 
Gminy Krasne 

2 300 

- - 2.300 - 

801 80104 Gmina Miasto Rzeszów – na zwrot kosztów dotacji na 
zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów 
uczęszczających do przeszkoli niepublicznych 
w Rzeszowie 

44.000 

- - 44.000 - 

851 85154 Gmina Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie 
w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do 
Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Krasne 

9 000 

- - 9 000 - 

900 90017 Zakład Usług Komunalnych – dotacja przedmiotowa do 
1m3 wody w wysokości 0,43 zł/m3, 
do 1 m3ścieków : zlewnia - 
- oczyszczalni Krasne 0,96 zł/m3 
- oczyszczalnia Łąka 4,28 zł/m3 
- oczyszczalnia Rzeszów 
1,21zł/m3 

625.230 

- 625.230 - - 

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 542.540 542.540 - - - 
921 92116 Biblioteka 82.853 82 853 - - - 

Jednostki nie 
należące do 
sektora finansów 
publicznych 

Nazwa zadania           

926 92605 Na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez 
upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy 
Krasne 

330.000 

- - 330.000 - 

RAZEM 1.694.600 625.393 625.230 436.177 7.800 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2011

Rady Gminy Krasne

z dnia 3 lutego 2011 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek 
budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok. 

 

Lp Nazwa jednostki Dział Rozdział 
Dochody Wydatki 

80101 16.100 16.100 1 Szkoła Podstawowa w Krasnem 801 
80148 125.000 125.000 
80101 10.100 10.100 2 Zespół Szkół w Strażowie 801 
80148 52.000 52.000 

3 Gimnazjum w Krasnem 801 80110 17.100 17.100 
4 Zespół Szkół w Palikówce 801 80101 6.100 6.100 

80101 20.100 20.100 801 
80148 50.000 50.000 

5 Zespół Szkół w Malawie 

854 85412 10.000 10.000 
6 Gminne Przedszkole w Krasnem 801 80104 81.600 81.600 
7 Gminne Przedszkole w Malawie 801 80104 56.100 56.100 
8 Gminne Przedszkole w Palikówce 801 80104 46.100 46.100 
9 Gminne Przedszkole w Strażowie 801 80104 50.600 50.600 

R A Z E M X X 540.900 540.900 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/2011

Rady Gminy Krasne

z dnia 3 lutego 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan w zł 
I. Stan środków obrotowych na początek roku 94 514,00 
II. Przychody, w tym: 1.996.626,00 
1. dotacja z budżetu gminy 625.230,00 

III. Koszty 1.992.321,00 
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 98.819,00 


