
 

 

UCHWAŁA NR VII/44/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 

2019 przyjętej Uchwałą Nr 0102-77/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 

14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019: 

1. § 3 w pkt 2 Uchwały dodaje się podpunkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne 

przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 929.452,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. § 3 w pkt 2 Uchwały dodaje się podpunkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 

pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości 

489.051,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wprowadza się "Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych zaciąganych w 2019 roku na: 

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł". 

4. Wprowadza się „Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 

na łączną kwotę 516.876,14 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 516.876,14 zł”, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Wprowadza się "Wydatki budżetu Obywatelskiego przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 

296.800,00 zł", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Korsz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych do wysokości 3.000.000,00 zł limitów zobowiązań,  na: finansowanie przejściowego 

deficytu budżetu w roku 2019. 

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
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3. Ponadto upoważnia się Burmistrza Korsz do: 

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach 

publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: 

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu 

w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

- dokonywania zmian czwartej cyfry między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, 

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków 

na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, 

- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, paragrafami,  

rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian ich zakresu rzeczowego; 

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Tadeusz Woźniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/2019 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2019 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 88 842,18 

 01095  Pozostała działalność 88 842,18 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 842,18 

   

Sołectwo Błogoszewo- Zakup dodatkowego sprzętu na siłownię 

zewnętrzną na plac zabaw w m. Olszynka oraz dodatkowego sprzętu do 

zabawy dla dzieci na plac zabaw w m. Olszynka i Błogoszewo 

12 644,48 

   

Sołectwo Garbno- Zakup elementów do siłowni w m. Garbno na teren 

boiska do siatkówki oraz do m. Dubliny na plac spotkań oraz zakup 

urządzeń na plac zabaw w Garbnie 

32 000,00 

   Sołectwo Glitajny- Zakup zewnętrznych siłowni "Fitnes" na plac zabaw 17 600,00 

   Sołectwo Płutniki- Doposażenie boiska i placu zabaw w Płutnikach 12 000,00 

   
Sołectwo Prosna - Zakup sprzętu sportowego i zabawek na plac zabaw 

w Prośnie 
14 597,70 

600   Transport i łączność 308 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 308 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308 000,00 

   Budowa drogi między ul. Tadeusza Kościuszki a ul. Elizy Orzeszkowej 200 000,00 

   Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (Budżet Obywatelski) 108 000,00 

750   Administracja publiczna 303 810,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 303 810,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 556,00 

   Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze 242 556,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 254,00 

   Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze 61 254,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 000,00 

 90095  Pozostała działalność 16 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 

   
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 dla miejscowości Garbno 
16 000,00 

926   Kultura fizyczna 212 800,00 

 92601  Obiekty sportowe 139 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 000,00 

   Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach 24 000,00 

   
Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego 

w Korszach (Budżet Obywatelski) 
115 000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 73 800,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 800,00 

   Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul. Słoneczna (Budżet Obywatelski) 73 800,00 

Razem 929 452,18 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/2019 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi 

Lp. Projekt 

Kategoria 

interwencji 

funduszy 

strukturalnych 

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział, 

paragraf) 

Wydatki 

w okresie 

realizacji 

Projektu 

(całkowita 

wartość 

Projektu) 

(6+7) 

w tym: Planowane wydatki 

Środki 

z budżetu 

krajowego 

Środki 

z budżetu 

UE 

2019 r. 

Wydatki 

razem 

(9+13) 

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 

Wydatki 

razem 

(10+11+12) 

z tego, źródła finansowania: 
Wydatki 

razem 

(14+15+16) 

z tego, źródła finansowania: 

pożyczki 

i kredyty 
obligacje pozostałe** 

pożyczki 

i kredyty 
obligacje pozostałe 

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

1 

Wydatki 

majątkowe 

razem: 

x 790 890,00 134 316,00 656 574,00 303 810,00 61 254,00 0,00 0,00 0,00 242 556,00 0,00 0,00 242 556,00 

2017 r. 

  

9 840,00 1 476,00 8 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018r.  477 240,00 71 586,00 405 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019r. 303 810,00 61 254,00 242 556,00 303 810,00 61 254,00 0,00 0,00 61 254,00 242 556,00 0,00 0,00 242 556,00 

 

Rozwój 

nowoczesnej  

e-administracji 

w Gminie Korsze 
 

750, 75023, 

6057, 6059 

790 890,00 134 316,00 656 574,00 303 810,00 61 254,00 0,00 0,00 61 254,00 242 556,00 0,00 0,00 242 556,00 

1.1 Wydatki razem: 

 2017 r. 9 840,00 1 476,00 8 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2018 r. 477 240,00 71 586,00 405 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2019 r. 303 810,00 61 254,00 242 556,00 303 810,00 61 254,00 0,00 0,00 61 254,00 242 556,00 0,00 0,00 242 556,00 

2. 

Wydatki bieżące 

razem: 

  

994 741,87 133 891,82 860 850,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 r. 225 810,74 32 056,01 193 754,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 r. 541 768,75 57 691,66 484 077,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 r. 185 241,13 35 622,65 149 618,48 185 241,13 35 622,65 0,00 0,00 35 622,65 149 618,48 0,00 0,00 149 618,48 

2020 r. 41 921,25 8 521,50 33 399,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Postaw na 

rodzinę 

 

758, 75864, 

4017, 4117, 

4127, 4177, 

4217, 4307, 

4367, 4417, 

4447, 852, 

85214, 3119, 

853, 85395, 

4019, 4119, 

4129, 4179, 

4219, 4309, 

4369, 4419, 

4449 

680 799,37 102 128,82 578 670,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki razem: 

2017 r. 225 810,74 32 056,01 193 754,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 r. 338 968,75 48 491,66 290 477,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 r. 116 019,88 21 581,15 94 438,73 116 019,88 21 581,15 0,00 0,00 21 581,15 94 438,73 0,00 0,00 94 438,73 

2.2 

Kompetentne 

przedszkolaki 

w Gminie Korsze 

 

801, 80195, 

4017, 4117, 

4127, 4217, 

4247, 4307, 

4309 

313 942,50 31 763,00 282 179,50 69 221,25 14 041,50 0,00 0,00 14 041,50 55 179,75 0,00 0,00 55 179,75 

Wydatki razem: 

2018 r. 202 800,00 9 200,00 193 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 r. 69 221,25 14 041,50 55 179,75 69 221,25 14 041,50 0,00 0,00 14 041,50 55 179,75 0,00 0,00 55 179,75 

2020 r. 41 921,25 8 521,50 33 399,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ogółem (1+2) x 1 019 008,75 129 277,66 889 731,09 489 051,13 96 876,65 0,00 0,00 96 876,65 392 174,48 0,00 0,00 392 174,48 

 
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/44/2019 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

WYDATKI  JEDNOSTEK  POMOCNICZYCH W 2019 R. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa sołectwa/ 

 

Treść: dział/rozdział/§ 

Kwota 

przyznanego 

fund. sołec. 

Kwota wg 

klasyfikacji 

w zł 

1.    BABIENIEC 15862,56  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4260 Zakup energii: 

- energia elektryczna  z placu zabaw w Babieńcu 

 100,00 

   4300 Zakup usług: 

-  skrzynka elektryczna z usługą montażu  na placu zabaw 

w Babieńcu, zakup urządzeń zewnętrznej siłowni wraz 

z dostawą i montażem na plac zabaw 

 7700,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup materiału z transportem do utwardzenia 

nawierzchni dróg gminnych 

 6062,56 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

-zakup artykułów porządkowych do utrzymania czystości 

i porządku w sołectwie, do pielęgnacji zieleni i poprawy 

estetyki sołectwa (rękawice, worki na śmieci,  itp.) 

 200,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

-  materiały potrzebne do utrzymania terenów zielonych 

(paliwo, olej,  części zamienne do naprawy kosy żyłkowej, 

żyłka tnąca, itp.) 

 300,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania  z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały potrzebne do organizacji Pikniku Rodzinnego 

 400,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- art. spożywcze do organizacji Pikniku Rodzinnego 

 300,00 

   4300 Zakup usług: 

- wynajem dmuchanych zjeżdżalni 

 800,00 

     15862,56 15862,56 

2.    BŁOGOSZEWO 18244,48  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   6050 Wydatki inwestycyjne: 

- zakup dodatkowego sprzętu na siłownię zewnętrzną na 

plac zabaw w m. Olszynka oraz dodatkowego sprzętu do 

zabawy dla dzieci na plac zabaw w m. Olszynka 

i Błogoszewo 

 12644,48 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów:  600,00 
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- paliwo, olej, żyłka do wykaszania terenów zielonych 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   

   4300 Zakup usług: 

- rozbudowa oświetlenia drogowego o dodatkowe trzy 

lampy w m. Olszynka 

 5000,00 

     18244,48 18244,48 

3.    BYKOWO 22653,56  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- namiot na potrzeby organizacji imprez, wystaw stoisk 

 1500,00 

   4300 Zakup usług: 

- zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw dla 

seniora w Bykowie 

 7000,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały na remont chodnika przy budynku 7 i 11 

w Bykowie (wymiana kostki), zakup żwiru na drogi 

gminne w sołectwie 

 6153,56 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- art. malarskie, stolarskie, budowlane, przemysłowe, 

ogrodnicze, itp.  - do odnowienia starych rzeczy 

 1500,00 

  90004  Utrzym. zieleni  w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej i części do kosy i kosiarek spalinowych 

 1500,00 

   4300 Zakup usług: 

- przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek spalinowych 

 500,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup nagród, materiałów promujących  sołectwo 

 1000,00 

   4300 Zakup usług: 

- organizacja imprezy wakacyjnej "Pożegnanie lata"  oraz 

organizacja Dnia Dziecka przez MOK  Korsze 

 3500,00 

     22653,56 22653,56 

4.    DŁUŻEC WIELKI 24173,93  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zabawki, ławki, pergole, itp. na doposażenie placu zabaw 

w Sarkajmach 

 3673,93 

   4300 Zakup usług: 

- zakup siłowni na plac zabaw w m. Głowbity 

 7500,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

-materiał  na remont drogi w m. Głowbity 

 5000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej i żyłka do kosiarek, zakup doniczek, 

krzewów, roślin ozdobnych, ziemi do nasadzenia 

w sołectwie 

 3500,00 
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   4300 Zakup usług: 

-remont  kosiarek 

 1000,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- artykuły na nagrody na imprezy integracyjne - Dz. 

Dziecka, Dzień Rodziny, Pożegnanie Lata 

 1450,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- art. spożywcze na organizację imprez j.w 

 1450,00 

   4300 Zakup usług: 

- oprawa muzyczna imprez 

 600,00 

     24173,93 24173,93 

5.    GARBNO 48499,90  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   6050 Wydatki inwestycyjne: 

- zakup elementów do siłowni parkowej w m. Garbno na 

teren boiska do siatkówki oraz do m. Dubliny na plac 

spotkań, wykonanie utwardzenia pod elementy siłowni, 

zakup płytek, cementu, obrzeży, itp., zakup urządzeń na 

plac zabaw w Garbnie (pajączek, karuzela) 

 32000,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały do naprawy i przebudowy dróg  i chodników 

w Garbnie i Dublinach (żwir, piasek, cement, płytki 

chodnikowe, obrzeża, itp.) 

 3849,90 

 900   Gosp. komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały budowlane (wapno, emulsja, farby), rękawice 

ochronne, itp. oraz narzędzia do utrzymania obiektów 

gminnych 

 1200,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- woda mineralna dla pracowników wykonujących prace 

na rzecz sołectwa 

 250,00 

  90004  Utrzym. zieleni  w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup paliwa, oleju, części zamiennych i osprzętu do 

kosiarek i kos oraz drzewa, krzewy i kwiaty do nasadzenia 

w sołectwie a także nawozy i środki ochrony roślin 

 6200,00 

   4300 Zakup usług: 

- przegląd i naprawa kosiarek spalinowych i kos mechanicznych 

 1000,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup strojów  i innych rzeczy dla zespołu śpiewającego 

Kalinki, promującego sołectwo 

 3000,00 

 926   Kultura fizyczna i sport   

  92605  Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup sprzętu sportowego do gier w siatkówkę, bilard, 

itp. (siatka do siatkówki, kije do bilarda, piłki ) 

 1000,00 

     48499,90 48499,90 

6.    GLITAJNY 30306,10  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   
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  01095  Pozostała działalność   

   4300 Zakup usług: 

- przyjęcie od ANR części działki 0,30 ha (basen p.poż.) na 

poprawę estetyki w sołectwie 

 4806,10 

   6050 Wydatki inwestycyjne: 

- zakup zewnętrznych  siłowni "Fitnes" oraz zabawek na 

plac zabaw 

 17600,00 

 900   Gospodarka komun. i ochr. środow.   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania 

obiektów użyteczności publicznej 

 2000,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup 

kwiatów, wieloletnich krzewów, bylin, iglaków do 

obsadzenia terenów  gminnych w sołectwie oraz zakup 

środków ochrony roślin 

 3300,00 

   4300 Zakup usług: 

- przegląd i naprawa kosiarek 

 500,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- nagrody na konkursy na Dzień Dziecka 

 200,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- art. spożywcze na Dzień Dziecka (kiełbasa na ognisko, 

napoje,  itp.) 

 400,00 

   4300 Zakup usług: 

-  wynajęcie zabawek na Dzień Dziecka 

 1500,00 

     30306,10 30306,10 

7.    GUDNIKI 12568,42  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup stołu i ławy na plac spotkań we wsi Gudniki 

 2000,00 

   4300 Zakup usług: 

-montaż stołu i ław 

 1000,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- kruszywo, kamień i żwir na remont drogi gminnej 

Gudniki - Babieniec 

 3000,00 

 710   Działalność usługowa   

  71035  Cmentarze   

   4210 Zakup materiałów: 

- płyty, piasek, cement, kamień, itp. do budowy schodów 

na cmentarz komunalny w m. Gudniki (dofinansowanie) 

 3000,00 

 900   Gospodarka komun. i ochr. środow.   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- środki do zwalczania chwastów, materiały (żyłka, olej, 

części zamienne, itp.) do kosiarki, paliwo na obkaszanie 

terenów sołectwa, kwiaty i krzewy do nasadzenia 

 1300,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictw narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów:  200,00 
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- artykuły przemysłowe na organizację imprez 

integracyjnych z konkursami 

   4220 Zakup środków żywności: 

- artykuły spożywcze na organizację imprez j. w. 

z konkursami kulinarnymi i grilem, pieczenie ciast, itp. 

 1068,42 

   4300 Zakup usług: 

- wynajem zespołu na imprezy integracyjne przez MOK 

Korsze 

 1000,00 

     12568,42 12568,42 

8.    GUDZIKI 11656,19  

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- żwir i transport na remont dróg gminnych 

 11130,00 

 900   Gospodarka komun. i ochr. środow.   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup oleju i paliwa do piły łańcuchowej do wycinki 

zakrzaczenia przy drogach oraz zakup środka chemicznego 

do zwalczania chwastów i odrostów 

 526,19 

     11656,19 11656,19 

9.    KAŁWĄGI 16825,46  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup toalety przenośnej na plac wiejski w Kałwągach, 

tablic informacyjnych na ogłoszenia, tabliczek 

okolicznościowych oraz materiałów poligraficznych 

i montażowych do tych tablic na upamiętnienie ważnych 

wydarzeń historycznych w sołectwie 

 1375,46 

   4300 Zakup usług: 

- budowa i wykonanie podłogi pod wiatą wiejską 

w Kałwągach oraz wykonanie (budowa i montaż) dwóch 

stołów okolicznościowych pod wiatę 

 4000,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup rury przepustowej i dekli betonowych na studnie 

do wkopania na przejeździe przy drodze gminnej, zakup 

kruszywa wraz z transportem do naprawy nawierzchni 

dróg gminnych 

 6000,00 

   4300 Zakup usług: 

-usługi koparko-ładowarki (ścinka poboczy pogłębienie 

i odmulenie rowów przy drogach w sołectwie oraz 

zakopanie rury przepustowej przy drodze gminnej) 

 1000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- drobne narzędzia, sekatory, grabie, szpadle, itp. do 

wykonywania prac 

 250,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, benzyna, olej, żyłka do kosy spalinowej 

i kosiarki, części zamienne do naprawy sprzętu, zakup 

materiałów dekoracyjnych oraz drzew, krzewów, bylin 

i innych roślin ozdobnych do nasadzeń 

 1300,00 
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 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- nagrody rzeczowe i naczynia jednorazowego użytku, itp. 

na organizację imprez Dni Rodziny, Biesiada, Dożynki 

Wiejskie, itp. 

 80,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- kiełbaski oraz inne art. spożywcze  na zorganizowanie 

wspólnego poczęstunku (np. wspólne ognisko) dla 

uczestników spotkań j.w. 

 320,00 

  92109  Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby   

   4210 Zakup materiałów: 

- remont świetlicy wiejskiej w Kałwągach (prace 

remontowo-budowlane ogólne) - zakup materiałów do 

szpachlowania i pomalowania pomieszczeń, ścian, sufitów 

i podłóg 

 2500,00 

     16825,46 16825,46 

10.    KARSZEWO 15507,80  

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup kruszywa na drogi gminne (Słępy-2.500,00, 

Giełpsz-2.500,00 i Karszewo-3.000,00 zł) 

 8000,00 

 900   Gosp. komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym.  zieleni w miastach i gm.   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej  i inne części  niezbędne do korzystania 

z kosiarki spalinowej 

 1507,80 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4300 Zakup usług: 

- organizacja imprez: Dz. Kobiet, Dz. Dziecka, Dożynki, 

Choinka w sołectwie Karszewo 

 6000,00 

     15507,80 15507,80 

11.    KRASKOWO 19967,57  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup blachodachówki na wiatę na boisku wiejskim 

w Kraskowie, zakup mikrofonu do głośnika audio power 

 1267,57 

   4300 Zakup usług: 

- wykonanie zadaszenia nad piecem chlebowym wraz 

z dokumentacją na miejscu spotkań w Kraskowie 

 4000,00 

 900   Gosp. komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym.  zieleni w miastach i gm.   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup kwiatów, ziemi, nawozów, krzewów, środków 

ochrony roślin i sprzętu niezbędnego do utrzymania 

czystości i estetyki wsi,  zakup wykaszarki do trawy, zakup 

paliwa, żyłki, oleju do kosiarki i wykaszarki 

 3200,00 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   

   4300 Zakup usług: 

- projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi 

Kętrzyn-Bartoszyce 

 5000,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   
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   4210 Zakup materiałów: 

- zakup nagród rzeczowych na "Biesiadę w Kraskowie" 

 400,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- art. spożywcze na zrobienie grilla na imprezę "Biesiada 

w Kraskowie" 

 600,00 

   4300 Zakup usług: 

- zorganizowanie przez animatorów Dnia Dziecka, 

organizacja Dni Rodziny przez MOK Korsze 

 5500,00 

     19967,57 19967,57 

12.    ŁANKIEJMY 43888,10  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały do napraw ogrodzenia i sprzętu na placu zabaw 

oraz do ogrodzenia stawu p.poż. przy szkole(słupki, siatka, 

mat. pomocnicze) 

 4300,00 

   4300 Zakup usług: 

- wynajem sprzętu kopiąco-spychającego do renowacji 

stawu przy blokach 

 14388,10 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- kostka brukowa, obrzeża, piach, materiały pomocnicze do 

przełożenia chodnika od kładki na rzece Sajna przy 

cmentarzu w kierunku wsi Dzierżążnik, zakup materiałów 

do remontu dróg gminnych w sołectwie 

 9000,00 

   4300 Zakup usług: 

- wynajem koparko-spycharki do napraw dróg, rowów 

i terenów 

 1500,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały i narzędzia  do napraw i remontów na terenie 

sołectwa (m.in. art. bhp, rękawice, farby, cement, itp.) 

 3500,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej i żyłka do sprzętu koszącego,  rośliny do 

nasadzenia w sołectwie i różnych akcesoriów potrzebnych 

do zasadzeń 

 4400,00 

   4300 Zakup usług: 

-naprawa sprzętu koszącego i gospodarczego 

 1500,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- artykuły przemysłowe na nagrody na organizację imprez 

integracyjnych - Dz. Dziecka, Dni Rodziny, Dożynki 

sołeckie, materiały do wykonania wieńca dożynkowego 

 1300,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- art. spożywcze na organizację imprez j.w. 

 1000,00 

   4300 Zakup usług: 

- koszty orkiestry oraz wynajęcie ślizgawki dla dzieci 

 3000,00 

     43888,10 43888,10 

13.    PARYS 24528,68  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów:  3200,00 
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- modernizacja placów zabaw (zakup impregnatu do 

drewna, ławek oraz siłowni zewnętrznej plenerowej) 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup benzyny, żyłki, olejów i smarów oraz części 

zamiennych do kosy spalinowej i kosiarki, nasion  

kwiatów,  roślin ozdobnych i krzewów do nasadzenia 

 1500,00 

  90015  Oświetlenie ulic, placów, dróg   

   4300 Zakup usług: 

- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Wiklewo 

(dostawienie dwóch lamp) 

 4000,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4300 Zakup usług: 

- organizacja przez MOK Korsze imprez kulturalnych (Dz. 

Babci, Dz. Matki, Dożynki, Choinka, Dz. Kobiet Dz. 

Dziecka) 

 4800,00 

  92109  Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby   

   4210 Zakup materiałów: 

- środki czystości do świetlicy (płyny do podłóg, szyb, wc, 

worków na śmieci, rękawiczki i, itp.), doposażenie 

świetlicy w Parysie (krzesła, szafki i regały, karnisze 

i firany, sprzęt RTV, gry i zabawki, art. papiernicze) 

 4528,68 

   4300 Zakup usług: 

- remont świetlicy wiejskiej w Parysie - zlecenie usługi na 

położenie terakoty w budynku świetlicy wiejskiej 

w Parysie 

 6500,00 

     24528,68 24528,68 

14.    PIASKOWIEC 12923,17  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup tablicy ogłoszeń do Piaskowca 

 700,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną 

w sołectwie 

 8000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup benzyny, oleju,  części zamiennych do kosiarki 

(żyłki, itp.), zakup drzewek, krzewów ozdobnych, 

kwiatów, ziemi do donic oraz sztucznej trawy pod altankę 

 2223,17 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- artykuły na nagrody na konkursy na organizację Dz. 

Dziecka 

 1000,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i Dożynki wiejskie 

 1000,00 

     12923,17 12923,17 

15.    PŁUTNIKI 16318,67  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   
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   6050 Wydatki inwestycyjne 

- doposażenie boiska i placu zabaw w Płutnikach (sprzęt 

do ćwiczenia, zabawki,  postawienie wiaty) 

 12000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup mioteł, szpadli, szufli, grabi, farby i pędzli do 

utrzymania porządku 

 100,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo i olej do wykaszania, części zamienne do 

kosiarek, oprysku na barszcz Sosnowskiego 

 2218,67 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup drobnych fantów na nagrody za udział 

w konkursach z okazji Dnia Dziecka 

 1000,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- napoje i słodycze na poczęstunek dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka 

 1000,00 

     16318,67 16318,67 

16.    PODLECHY 20373,00  

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4300 Zakup usług: 

- oznakowanie m. Podlechy  tablicami numerycznymi  oraz  

remont dróg wiejskich - odtworzenie korpusu drogowego 

 10950,00 

 900   Gospodarka komun. i ochr. środow.   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

-  paliwo do kosy spalinowej oraz części zamienne, oleje, 

żyłka , rękawice ochronne i narzędzia pomocnicze, 

sadzonki drzew do obsadzenia szlaków komunikacyjnych 

 4073,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4300 Zakup usług: 

- organizacja imprez:  Dz. Dziecka,  Choinka Noworoczna, 

Dożynki we współpracy z MOK Korsze 

 5350,00 

     20373,00 20373,00 

17.    PROSNA 25947,70  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   6050 Wydatki inwestycyjne: 

- zakup sprzętu sportowego i zabawek na plac zabaw 

w Prośnie 

 14597,70 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- żwir na naprawę drogi  gminnej w m. Suliki, Prosna 

 2000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały do utrzymania czystości i porządku  

w sołectwie (m.in. rękawice ochronne, worki na śmieci, 

grabie, farby, itp.) 

 1000,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   
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   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek oraz 

zieleń do nasadzenia, donice do kwiatów 

 2850,00 

   4300 Zakup usług: 

- naprawa kosiarek 

 150,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- nagrody rzeczowe na konkursy na organizację imprezy 

"Dzień  Rodziny" 

 1350,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- art. spożywcze na konkursy kulinarne, grill i drobny 

poczęstunek 

 2000,00 

   4300 Zakup usług: 

- opłacenie oprawy muzycznej zorganizowanej przez MOK 

Korsze oraz wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dz.Rodziny 

 2000,00 

     25947,70 25947,70 

18.    SADUNY 21994,73  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup tablic informacyjnych do wymiany w Równinie 

Dolnej, Górnej i Sadunach, zakup trzech ławeczek na 

miejsce spotkań w Równie Górnej 

 2500,00 

   4300 Zakup usług: 

- zmiana lokalizacji placu zabaw w Równinie Dolnej 

 3000,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup dwóch ławeczek na przystanek w Sadunach 

i Równinie Dolnej oraz materiały na wymianę dachu na 

przystanku w Równinie Górnej i remont dachu przystanku 

w Równinie Dolnej 

 5000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały (siatka, rury, cement, itp.) i sprzęt do prac 

budowlanych, narzędzia  do sprzątania, materiały 

(impregnat, farby, itp.) do odnawiania 

 4094,73 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo, olej  i inne części niezbędne do korzystania 

z kosiarki Stihl, drzewka, krzewy  i kwiaty do zasadzenia 

 1500,00 

   4300 Zakup usług: 

- naprawa i przegląd kosiarek spalinowych 

 600,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4300 Zakup usług: 

- organizacja dożynek , Dnia Dziecka i Mikołajek przez 

MOK Korsze 

 5300,00 

     21994,73 21994,73 

19.    SAJNA  WIELKA 17687,01  

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- kruszywo na remont dróg, przepusty drogowe oraz  

 9000,00 
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tabliczki kierunkowe 

   4300 Zakup usług: 

- transport zakupionych materiałów 

 2000,00 

 900   Gospod. komun. i ochr. środowiska   

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, 

oprysków, impregnatów  i paliwa, itp. 

 2500,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu  kultury   

   4220 Zakup środków żywności: 

- artykuły spożywcze na organizację imprez (Dni Rodziny, 

Sportu, Dożynki, Andrzejki, Sylwestra, szkolenia, itp.) 

 487,01 

  92109  Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby   

   4210 Zakup materiałów: 

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Studzieńcu (zakup 

pieca - nagrzewnicy, stołów, krzeseł, naczyń, mebli, 

sprzętu  RTV i AGD, itp.) oraz zakup środków czystości  

do świetlicy 

 3700,00 

     17687,01 17687,01 

20.    SĄTOCZNO 18953,98  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup tablicy informacyjnej do Stawnicy i materiałów do 

postawienia grilla 

 900,00 

   4300 Zakup usług: 

- wykonanie prac ziemnych- przygotowanie placu zabaw 

i obiektów rekreacyjnych w Marłutach 

 1753,98 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- żwir i kruszywo wraz z transportem do poprawy dojazdu 

do m. Stawnica, Łękajmy, Sątoczno, Wągniki 

 10200,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

-  materiały (farba, bejca, deski, drabina, itp. ) do odnowy 

i konserwacji obiektów publicznych 

 1550,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup paliwa, oleju, żyłek , narzędzi,  części zamiennych 

do utrzymania zieleni, zakup sadzonek, kwiatów, ziemi do 

sołectwa oraz gazonów do Marłut 

 2200,00 

   4300 Zakup usług: 

- przegląd kosiarek 

 400,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup naczyń jednorazowych i węgla do grilla na 

Dożynki, Mikołajki, Dzień Kobiet 

 100,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- produkty żywnościowe do organizacji Mikołajek, 

Dożynek, Dnia Kobiet 

 1850,00 

     18953,98 18953,98 

21.    SUŚNIK 35982,16  
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 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- tablica informacyjna do m. Wandajny, zakup garażu do 

Suśnika do przechowywania sprzętu oraz zadaszenia do 

Suśnika dla dzieci dojeżdżających do szkół, materiały do 

ogrodzenia placu zabaw w Suśniku 

 7000,00 

 600   Transport i łączność   

  60016  Drogi publiczne gminne   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały na naprawę dróg gminnych oraz parkingu przy 

świetlicy wiejskiej  w Wandajnach (żwir, kamień, kostka 

polbrukowa) 

 6782,16 

   4300 Zakup usług: 

- wyrównanie terenu 

 5000,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały do prac na terenie sołectwa (szczotki, wiadra, 

taczka, farby, impregnaty, deski, rurki metalowe), zakup 

koszy na śmieci do Wandajn, sztuczne kwiaty i wstążki do 

dekoracji miejscowości w sołectwie 

 6900,00 

  90004  Utrzym.  zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup roślin zielonych oraz materiału (ziemia, grys, 

kamień drobny) do nasadzeń roślin, zakup części 

zamiennych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarek i kos 

spalinowych 

 3500,00 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   

   4300 Zakup usług: 

- budowa oświetlenia w m. Suśnik (przy chodniku 

gminnym) 

 2500,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadnia z zakresu  kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

-nagrody rzeczowe na  Dzień Seniora i Sprzątanie świata 

 100,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- napoje i słodycze na Dzień Seniora i Sprzątanie świata 

 700,00 

  92109  Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby   

   4210 Zakup materiałów: 

- zakup krzeseł drewnianych do wymiany w świetlicy 

w Wandajnach 

 3000,00 

   4300 Zakup usług: 

- wykonanie barierki przy wejściu do świetlicy  wiejskiej 

w Wandajnach 

 500,00 

     35982,16 35982,16 

22.    TOŁKINY 25643,62  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

- urządzenia na place zabaw w m. Tołkiny (wymiana 

konika), Starynia (wymiana zjeżdżalni), Chmielnik (nowe 

urządzenia), grill na miejsce spotkań do Staryni, ławeczki 

na plac zabaw w m. Chmielnik, tablica informacyjna do m. 

Starynia, agregat prądotwórczy do oświetlenia miejsca  

spotkań, materiały do położenia twardego podłoża 

 12900,00 
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wewnątrz wiat rekreacyjnych w Staryni i Tołkinach 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- narzędzia do pracy oraz materiały i wyposażenie do prac 

na terenie sołectwa, kosze na śmieci na przystanki 

autobusowe 

 3100,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- rośliny zielone do nasadzenia, , materiały eksploatacyjne 

do kosiarek (części zamienne, paliwo, olej, żyłka, 

rękawice, itp.) 

 3500,00 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   

   4300 Zakup usług: 

- dobudowa punktu świetlnego na istniejącym słupie w m. 

Tołkiny 

 2000,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4210 Zakup materiałów: 

- artykuły na nagrody rzeczowe  za udział w konkursach  

z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora oraz materiały 

potrzebne do ich obsługi 

 1800,00 

   4220 Zakup środków żywności: 

- artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka i Dnia 

Seniora 

 1200,00 

   4300 Zakup usług: 

- wynajęcie zjeżdżalni dmuchanych i placu zabaw oraz 

trampoliny  dla dzieci na Dzień Dziecka 

 1000,00 

 926   Kultura fizyczna i sport   

  92605  Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu   

   4210 Zakup materiałów: 

- sprzęt sportowy do gier i zabaw na powietrzu 

 143,62 

     25643,62 25643,62 

23.    WARNIKAJMY 16369,35  

 010   Rolnictwo i łowiectwo   

  01095  Pozostała działalność   

   4210 Zakup materiałów: 

-wiata biesiadna  do postawienia przy placu zabaw, ławki, 

kwietniki, itp. do doposażenia miejsca spotkań oraz zakup 

witaczy (przy drogach) 

 10500,00 

 900   Gosp. Komun. i ochr. środowiska   

  90003  Oczyszczanie miast i wsi   

   4210 Zakup materiałów: 

- materiały budowlane oraz sprzęt do prac porządkowych, 

narzędzia, środki czystości, itp. do poprawy wyglądu 

w sołectwie 

 500,00 

  90004  Utrzym. zieleni w miastach i gminach   

   4210 Zakup materiałów: 

- paliwo i części do kosiarki spalinowej, zakup silnika do 

kosiarki, kwiaty i krzewy do nasadzenia 

 3269,35 

   4300 Zakup usług: 

-montaż silnika do kosiarki 

 100,00 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   

  92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury   

   4220 Zakup środków żywności: 

- artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet , Dnia 

 2000,00 
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Dziecka i Wigilii dla mieszkańców sołectwa 

     16369,35 16369,35 

    RAZEM  WYDATKI  FUNDUSZU  SOŁECKIEGO 516876,14 516876,14 

Rozdział  01095 

§ 4210. - 51 816,96 zł 

§ 4260. - 100,00 zł 

§ 4300. - 55 148,18 zł 

§ 6050. - 88 842,18 zł 

RAZEM  Dział 010 - 195 907,32 zł 

Dział  600 Rozdział  60016  

§ 4210. - 99 178,18 zł 

§ 4300. - 20 450,00 zł 

RAZEM  Dział 600 - 119 628,18   zł 

Dział  710 Rozdział  71035 

§ 4210. - 3 000,00 zł 

RAZEM  Dział 710 - 3 000,00  zł 

Dział  900 Rozdział  90003  

§ 4210. - 25 894,73 zł 

§ 4220. - 250,00 zł 

RAZEM  Rozdział 90003 - 26 144,73 zł 

Rozdział  90004  

§ 4210. - 56 968,18 zł 

§ 4300. - 5 750,00 zł 

RAZEM Rozdział 90004 - 62 718,18 zł 

Rozdział  90015 §  4300 - 18 500,00  zł 

RAZEM  Rozdział 90015 - 18 500,00 zł 

RAZEM  Dział 900 - 107 362,91   zł 

Dział 921 Rozdział 92105  

§ 4210. - 13 380,00 zł 

§ 4220. - 15 375,43 zł 

§ 4300. - 40 350,00 zł 

RAZEM Rozdział 92105 - 69 105,43  zł 

Rozdział 92109  

§ 4210. - 13 728,68 zł 

§ 4300. - 7 000,00 zł 

RAZEM Rozdział 92109 - 20 728,68 zł 

RAZEM  Dział 921 - 89 834,11  zł 
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Dział 926 Rozdział 92605  

§ 4210. - 1 143,62 zł 

RAZEM Dział 926 - 1 143,62   zł 

 

OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI - 516 876,14  zł 

W tym: 

§ 4210. - 265 110,35 zł - zakup materiałów 

§ 4220. - 15 625,43 zł - zakup środków żywności 

§ 4260. - 100,00 zł - zakup energii 

§ 4300. - 147 198,18 zł - zakup usług 

§ 6050. - 88 842,18 zł - wydatki inwestycyjne 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/44/2019 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Wydatki Budżetu Obywatelskiego przewidziane do realizacji w 2019 roku 

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 

600   Transport i łączność 108 000,00 

 60016  Drogi publiczne powiatowe 108 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 000,00 

   Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej 108 000,00 

926   Kultura fizyczna 188 800,00 

 92601  Obiekty sportowe 115 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 

   
Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu 

Miejskiego w Korszach  
115 000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 73 800,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 800,00 

   Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul. Słoneczna 73 800,00 

Razem 296 800,00 
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