UCHWAŁA Nr lV l 25 l 19
Prawamiejskie-133g

Miasta Sanoka

R a d y

z dnia 17 stycznia 2019r,
uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2019
Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt4, pkt9lit, c. d. i. lit. i. ustawy zdnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym (tj, Dz. U. z 201Br. poz, 994 z pożn. zm.) oraz ar1, 211, art' 212,
art.239,art.264 ust.4 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (tj Dz.
U. z2017r. poz.2077 z pożn. zm.).

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budzetu Miasta Sanoka na rok 2019 w łącznej kwocie 162,261.551
zł., w tym.
a) dochody biezące
b) dochody majątkowe

146.357.401 zł.
15.904.150 zł.

jak ponizej:
020
02001
0870
600
60004
0950

2310

Leśnictwo
Gospodarka leśna
dochody majątkowe, w tym:
Wpływy ze sprzedaży składnikow majątkowych - sprzedaż drewna

72.000,00
72.000,00
72.000,00

Transpoń i łączność
Lokalny transpoń zbiorowy
dochody bieżące, w tym:

10.858.830,00
10.858.830,00
1.123.830,00

z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umow
nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu

-

kara za

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące
realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami
samorządu terytorialnego
dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze
Europejskiej

środków pochodzących

z

budżetu Unii

72.000,00

800 000,00
323.830,00
9.735.000,00
9.735.000,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatow
(związków gmin, związkow powiatowo-gminnych, związkow
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żrodełśrodkiz RPO na projekt ,,Wdrozenie zintegrowanego systemu
ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transpońu w MOF
Sanok

700
70005

-

9.735.000,00

Lesko"

Gospodarka mieszkan iowa
Gospodarka qruntami i nieruchomościami
dochody bieżące, w tym:
0470 Wpływ z opłat za truvały zarząd, użytkowanie i słuzebności
0550 Wpływy z opłatz tytułu uzytkowania wieczystego nieruchorności
0690 Wpływ z rożnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za

4.274.585,oo
4.274.585,00
1.200.435,00
4.000,00
500.000,00
300.000,00

WVcene

0750

0920

Wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umow o
podobnym charakterze - dzierżawa gruntow na cele rolnicze i
handlowe
Wpływy z pozostałych odsetek
dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii

0760
0770

Europejskiej
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego
przysługu]ące osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnościoraz prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntow
mieszkań
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod
inwestycje celu publicznego - odszkodowanie za działki przejęte

392.435,00

4.000,00
3.074.150,00
3.074.,l50,00

60.000,00

i

0800

pod budowę obwodnicy

710
71035
0490

Działalnośćusługowa
cmentarze
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
za miejsca na cmentarzu

-

wpływy

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące, w tym:

750

75o11
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkow powiatowo-gminnym)
ustawami

75023
0750

0830

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z nĄmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o
podobnym charakterze - wynajem lokali Urzędu Miasta
Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych
pomieszczeń gminy

2.814.150,00

200.000,00
162.200,00
,t62,200,00
162.200,00

162.200,00
452.773,00
368.873,00
368.873,00

368. 873,00

83.800,00
83.800,00

1.800,00
82.000.00

kwalifikacia woiskowa
dochody bieżące, w tym:

75045

2010

100,00
100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkow powiatowo-gminnym)

,100,00

ustawami

751
75,101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
dochody bieżące, w tym:
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan

7.841,00
7.841,00
7.841,00

zleconych gminie (związkom gmin, związkow powiatowo-gminnym)
ustawami

754
75416
0570

7

20.600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
20.600,00
gminna
(miejska)
Straż
20.600,00
dochody bieżące, w tym:
pienięznych
od
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
osob fizycznych - wpływy z mandatow nakładanych przez Straż

Miejską

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i

kosztow upomnień

-

zwrot kosztow upomnień

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
iednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

756
75601
0350

75615

031 0

0320
0330
0340
0500
091 0

związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku od działalnościgospodarczej osob fizycznych,
opłacaneqo w formie karty podatkowej
Wpłwy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizalylnygh __*dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transpońowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnyń
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i
opłat

2440

Dotacje otrzymane

z

państwowych funduszy celowych

na

realizac]ę zadań biezących jednostek sektora finansow publicznych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące, w tym:

7561 6

031 0

0320
0330

.841,00

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego

20.000,00
600,00

63.699.103,00
90.000,00
90.000,00
90,000,00

17.757.275,00
17.757.275,00
16,712.945,00
5.360,00
46.98B,00
750.000,00
150.000,00
20.000,00
71-982,00

6.866.426,00
6.866,426,00
4.700.000,00
1B0.000,00
1.606,00

0340
0360
0370
0430
0500
091 0

75618

041 0

04B0

0490

Wpływy z podatku od środków transpońowych
Wpływy z podatku od spadkow i darowizn
Wpływy z opłaty od posiadania psow
Wpływ z opłaty targowej
Wpłvwv z podatku od czvnności cywilnoprawnvch
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
opłat

2B0.000,00
100.000,00
5.220,00
,169.600,00

1.400.000,00
i

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżące, w tym:
Wpłvwv z opłaty skarbowej
Wpływy z opłatzazezwolenie na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencję
na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksowkami
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
Wpływy z rożnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdow na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystąt<i
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku dochodowego od osob tizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osob prarylyg!

30.000,00
1.638.940,00
1,638,940,00
400.000,00
930.000,00

i

0690

75621

001 0

0020
758
75801

75807

75814

75831

Różne rozliczenia
Częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
dochody bieżące, w tym:
2920 Subwencie ogolne z budżetu państwa
Cześćwvrównawcza subwencjiogólnej dIa gmin
dochody bieżące, w tym:
2920 Subwencie oqolne z budźetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące, w tym:
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Częśórównoważąca subwencjiogólnej dla gmin
dochody bieżące, w tym:
2920 Subwencje ogolne z budzetu państwa

oświata iwvchowanie
Szkoły podstawowe
dochody bieżące, w tym:

801

80101
0920
0970

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy

z

różnych dochodow

przekazyw an ia pod atku doch

przedszkola

80104
0660
0830
0920

-

wpływy z tytułu terminowego

od oweg

o

dochody bieżące, w tym:
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
opłata zauczęszczanie dzieci do przedszkoli
Wpływy z usług - odpłatnoścgmin za dzieci uczęszczaJące do
przedszkoli miejskich
wołvwv z pozostałvch odsetek

40.000,00
268.940,00
37.346.462,00
37.346.462,00
32.846,462,00
4.500.000,00
30.526,345,00
27.632.455,00
27.632.Ą55,00
27.632.455,00
2.409.634,00
2.409.634,00
2.409.634,00
20.900,00
20.900,00
20.900,00
463.356,00
463.356,00
463.356,00
2.795.430,00
14.350,00
14,350,00
6.000,00
8.350,00
2.781.080,00
2.781.080,00
355.000,00
1

,100.000,00
3.350,00

0940
0970
2030

Wpływy z rozliczeńlzwrotow z lat ubiegłych - refundacje z PUP
Wpływy z rożnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego
przekazywan ia podatku dochodowego

43,000,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację
własnych zadań biezących gmin (związkow gmin, związkow
oowiatowo-qminnvch)

852
85202
0640
0830
0940
8521 3

0940
2030

i

82.700,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
0940
2030

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeńlzwrotow z lat ubiegłych - zwrot przez
podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaqę
własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związkow
powiatowo-qminnych)

85215
0940

2010

Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeńizwrotow

z lat

ubiegłych

zwrot

podopiecznych nienależnie pobranych zasiłkow
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

0940

2030

zasiłki stałe
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeńlzwrotow

z

ZWrot przez
lat ubiegłych
podopiecznych nienaleźnie pobranych zasiłkow
budzetu państwa na realizację
Dotacje celowe otrzymane
własnych zadań biezących gmin (związkow gmin, związkow

z

powiatowo-gminnych)

85219
0920
0970

Ośrodkipomocy społecznej
dochody bieżące, w tym:
wpłvwv z pozostałvch odsetek
Wpływy z rożnych dochodów

-

wpływy z tytułu terminowego

przekazywan ia podatku dochodowego

668,000,00
668.000,00
1.500,00

666.500,00
7.896,00
7.896,00

przez

ustawami
85216

1.276.730,00

3.464.236,00
Pomoc społeczna
67.100,00
Domy pomocy społecznej
67.100,00
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych, opłaty komornicze.1
100,00
kosztow upomnień - zwrot kosztow upomnień
pobyt
Wpływy z usług wpływy z tytułu odpłatności za
podopiecznych w domach pomocy społecznej
65.000,00
Wpływy z rozliczeńlzwrotów z lat ubiegłych - zwrot odpłatnościza
2.000,00
DPS
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej orazza
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
85.700,00
społecznei
85.700,00
dochody bleżące, w tym:
Wpływy z rozliczeńlzwrotow z lat ubiegłych - zwrot przez
3 000,00
podopiecznych nienaleznie pobranych świadczeń
państwa
na realizaĄę
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
własnych zadan biezących gmin (związkow gmin, związkow
powiatowo-qminnvch

85214

3.000,00

3,000,00

4.896,00
696.000,00
696.000,00
16.000,00

680.000,00
298.840,00
298.B40,00
7.000,00
B00,00

2o1o

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2.700,00

ustawami

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań biezących gmin (związkow gmin, związkow
powiatowo-gminnych)

85228
0830

2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące, w tym:
Wpływ z usług - wpływy za usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

85230
2030

pomoc w zakresie dożvwiania
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na realizaqę
własnych zadań biezących gmin (związkow gmin, związkow
powiatowo-qminnych)

855
85501

915.700,00
375.000,00
375.000,00

375.000,00

30.085.250,00
Rodzina
17,027,100,00
Swiadczenie wychowawcze
17 -o27.,l0o,0o
dochody bieżące, w tym:
4.000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
przez
lat
zwrot
z
ubiegłych
Wpływy
z
rozliczeńlzwrotow
0940
45.000,00
podopiecznych nienaleznie pobranych świadczeń
0970 Wpływy z rożnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego
100,00
przekazyw an ia podatku dochodowego
2060 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania biezące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powi atowo- g m n n y m ), związan e z r ealizaĄą świad cze n a
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu
16,978.000,00
dzieci
z
funduszu
świadczenie
rodzinne,
Swiadczenia
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
11,577,000,00
rentowe z ubezpieczen ia s połeczneg o
11.577.000,00
dochody bieżące, w tym:
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienaleznie pobranych
18.000,00
świadczeń z tytułu pomocy społecznej
zwrot
0940 Wpływy z rozliczeńlzwrotow z lat ubiegłych
Wzez
podopiecznVch nienaleznie pobranych świadczeń
50.000,00
0970 Wpływy z rożnych dochodow - wpływy z tytułu terminowego
100,00
przekazyw an ia podatku dochodowego
państwa
realizację
zadań
na
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych g m in ie (związkom gm n, związkom powiatowo-g m in nym)
i

85502

288.340,00
1.265.700,00
1,265.700,00
350.000,00

i

i

ustawami

2360

85503

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizaqą
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

Kańa Dużei Rodzinv
dochody bieżące, w tym:

11.408.900,00

00.000,00
3.000,00
3.000,00
1

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadan
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych g m in ie (związkom gmin, związkom powiatowo-g m in nym)
ustawami

85504
2010

Wspieranie rodziny
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadan
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

806.800,00
564.550,00
564.550,00

ustawami

Tworzen ie i fun kcjonowanie żłobków

85505
0830
0920
0940
0970

dochody bieżące, w tym:
Wpływy z usług - opłat za uczęszczanie dzieci do złobkow
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeńlzwrotów z lat ubiegłych - refundacie z PUP
Wpływy
rożnych dochodow - wpływy tytułu terminowego
przekazywan ia podatku dochodowego

z

516.000,00
1.000,00
47.000,00
550,00

z

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z

8551 3

0940

2010

przepisani ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu iwypłacie zasiłków
dla opiekunów
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rozliczeńlzwrotow z lat ubiegłych zwrot przez
podopiecznych nienaleznie pobranych świadczeń
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

900
90002
0490

90019

0690

90026
0640
091 0

106.800,00
106.800,00
3.000,00

103.800,00

ustawami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

8.966.858,00
6.849.037,00
6,849.037,00

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy
z opłat za odbiór odpadow
Wpłwy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i
kar za korzystne ze środowiska

dochody bieżące, w tym:
z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie
środowiska- wpływy od marszałka i wojewodzkiego inspektora
ochrony środowiska orazza wycinkę drzew
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

6.849.037,00
108,438,00
108.438,00

Wpływy

kosztow upomnień - zwrot kosztow upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
opłat

90095

3.000,00
806.800,00
806.800,00

pozostała działalnośó
dochody bieżące, w tym:

10B,438,00
,l4,443,00
,l4.443,00
7.000,00

i

7.443,00
1.994.940,00
1.994.940,00

0750

921

92116
2320

92195

6297

926
92601

Wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umow o
podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe i dzierzawę
boksow na hali tarqowei
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
BibIioteki
dochody bieżące, w tym;
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezące
realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami
samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Sanockiego dla
Mieiskiei Biblioteki publicznei
pozostała działalnośó
dochody majątkowe, w tym:
- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatow
(związkow gmin, związkow powiatowo-gminnych, związkow
powiatow), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych żrodeł środkizRPO na proiekt,,Artystyczna Kużnia"

985.000,00

Kultura fizyczna
Obiekty spońowe
dochody majątkowe, w tym:

5.890.500,00
2,088.000,00
2.088.000,00

- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii

6260

6260

6297

92604
0690
0920

1.994.940,00

Europejskiej
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ce|owych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i
zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych
- środkiz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.
,,Przebudowa biezni na stadionie Wierchy" (refundacja zarok2O1B)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizaĄi inwestycji i
zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych
- środkiz Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne1 na zadanie pn,
,,Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w
Sanoku" (refundacia za rok 2018)
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związkow
gmin), powiatow (związkow powiatow), samorządow wojewodztw,
pozyskane z innych żródeł - środki z POliS na projekt pn.
,,Zagospodarowanie terenów brzegow rzeki San w Sanoku"
Instytucje kultury fizy cznej
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatnościza
świadczone usłuqi
Wpływy z pozostałych odsetek

§2.

50.000,00
50.000,00

50.000,00
935.000,00
935.000,00
935.000,00

935,000,00

2.088.000,00

500.000,00

313,000,00

1.275.000,00
3.802.500,00
3.802.500,00
3.800.000,00
2.500,00

Ustala się wydatki budzetu Miasta Sanoka na rok 2019 w łącznej kwocie 172.235.704

ż.,
a) wydatki

bieżące

145,752.872 zł,

b) wydatki

majątkowe

26.482.832 zl,

jak ponizej:
Rolnictwo iłowiectwo
lzby rolnicze
a/ wydatki bieżące, tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r e a|izaĄą zadań stat u towyc h

010
01030

2850

Leśnictwo
Gospodarka leśna
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o20
02001

4110
4120
4170
4300
4500
400

40002

2630

6050
600

60004

427o
4300

6067
6069
60013

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 20ń uzyskanych
wpływow z podatku rolneqo

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynag rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizaclą zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
Pozostałe podatki na rzecz budzetow jednostek samoządu
terytorialnego

5.840,00
5.840,00
5.840,00
5.840,00
5.840,00
5,840,00
64.395,00
64,395,00
64.395,00
64.395,00
7.310,00
1.200,00
110,00
6.000,00
57,085,00
51.625,00
5.460,00

Wytwarzanie izaopatrywanie w energię eIektryczną, gaz iwodę
Dostarczanie wody
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. dotacie na zadania bieżące
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznvch
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje izakupy inwestycyine
wvdatki inwestvcvine iednostek budzetowvch

409.130,00
409,130,00
373.130,00
373.130,00

Transpoń i łączność
Lokalnv transpoń zbiorowv
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych

22.061.994,00
13.884,513,00

Zakup usłu g remontowych
Zakup usług pozostałych
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wvdatki na inwestvcie i zakupv inwestvcvine
- na programy z ań.236 ust. 4 pkt. 1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
wvdatki na inwestvcvine iednostek budzetowvch

Drogi publiczne wojewódzkie
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje izakupy inwestycyine

373.130,00
36.000,00
36.000,00
36,000 00

2.430.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
40.000 00
2.390.000,00
11,454.513,00
11.454.513,00
11.454.513,00
9,735,000 00
1.7,19.513,00

3.841.491,04
3,841.491,04
3.84,1.491,04

6300
60016

41 10

4120
4170
4270
4300
4430
461 0

6050
630
63003

4300
4430
700

70005

4260
427o
4300

71004

3.841.491,04

inwestvcyinvch i zakupow inwestycyjnych

Droqi publiczne qminne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkiiednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wyd at k i związan e z r e alizacją zadań stat u towyc h
Zakup usług remontowych
zakuo usłuq pozostałvch
Rozne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

4.335.989,96
1.245.480,00
1.245.480,00
24.730,00
5.020,00
710,00
19,000,00
1,220,750,00
800.000,00
324,500,00
65,550,00
30.700,00
3.090.509,96
3,090.509,96
3.090.509,96

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i związan e z r e a|izacją zad ań stat u towyc h
Zakup usług pozostałych
Rozne opłaty iskładki

40.000,00
40.000,00
40,000,00
40.000,00
40.000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych

2.898.095,00
2.898,095,00
1.237.095,00
1.237.095,00
1.237.095,00
12.570,00

Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usłuq pozostałych

i czynsze za

4400

Opłaty za administrowanie

4430
4480

Rozne opłaty i składki
podatek od nieruchomości

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budźetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

6050
6060

710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

pom ieszczen ia garazowe

Działalnośćusługowa
Plany zagospodarowania przestrzen nego
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
10

budynki, lokale

35.000,00
5,000,00

B00.000,00
345.000,00
i

12.000,00
35,525,00
28.000,00
4.000,00
1.661,000,00
1.661.000,00
961.000,00
700.000,00
532.209,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
30,000,00

4170
4300

wvnao rodzen ia bezosobowe
- wyd at k i związan e z r e alizacją zadań statutowyc h
Zakup usług pozostałych

cmentarze
al wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i związan e z r e a|izacją zadań stat u towyc h

71035

4210
4260
4270
4300
4360

4390
4430

452o

1.020,00

Zakup materiałow i wyposazenia

15.700,00

Zakup energii
zakup usłuq remontowvch
Zakup usług pozostałych

1

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obeimuiących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
Rozne opłatv i składki
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego
b/ wydatki majątkowe, w tym:

1.

6050

wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane

750

75011

401 0

4040
4110
4120

75022

4210
4300

4360
4410
442o
4430
4700

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wvnaq rodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z r ealizacją zadań 9]ąqĘ\fly9!

Zakup materiałow i wyposażen ia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podroże służbowekrajowe
Pod roze służbowe zagr aniczne
Rozne opłaty i składki
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
cvwilnei

2.

3030

75023

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Rózne wydatki na rzecz osob fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:

wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracv
-

401o
4040
411o
4120

30.000,00
70.000,00
70.000,00
432.209,00
382,209,00
382.209,00
382.209,00

11,

00. 000, 00

150,000,00
31B,00
1,650,00
21,00
1 13.500,00
50.000,00
50.000,00
50,000,00
10.850.589,00
694.672,00
694.672,00
694.672,00
694.672,00
538.621,00
48.500,00
98.21 9,00
9.332,00
388.246,00
388.246,00
23.960,00
23-960,00
7.49B,00
10.016,00
4.003,00
651,00
494,00
1
1

10,00

.,188,00

364,286,00
364.286,00
9,145.861,00
9.060,861,00
9.037.361,00
7.409.661,00
5.800.000,00
417.000,00
1.044.000,00
98.661,00

4170

wvnaq rodzen ia bezosobowe

4140

wpłatv na państwowv Fundusz Rehabilitacii osob Niepełnosprawnvch
Zakup materiałow i wyposażenia

-

421o
4260
4270

4280
4300
4360

4410
4420
4430

4440
4520
4530
4580

4610
4700

wydatki związane z realizaĄązadań statutowych

Zakup energii
zakup usłuq remontowvch
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

opłatv z tvtułu zakupu usłuq telekomunikacvinvch
podróze służbowekraiowe
pod róze słuzbowe zaQraniczne
Roźne opłatv i składki
odpisv na zakładowv fundusz świadczeń socialnvch
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarow i usłuq (VAT)
pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby

cvwilnei

2.

3020

6050
6060
75045

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe, w tym:

1. wvdatki na inwestvcie izakupv inwestvcvine
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
kwaIifikacia woiskowa
wvdatki bieżace, w tvm:
'l. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r ealizaĄą zadań stat u towyc h
Zakup usłu g pozostałych
Promocja jed nostek samorząd u terytorialnego
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
- wyd atki zw iązane z r e alizacją zadań statutowyc h
a/

4300

75075

411o
4170
4210
4300

Zakup materiałów i wyposazen ia
Zakup usług pozostałych

4380
4430

zakuo usłuq obeimuiacvch tłumaczenia
Rozne opłaty i składki

75095

4170
4210

426o
4270

pozostała działalność
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wvnaqrodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazenia
zakup enerqii
Zakup usług remontowych
L2

50,000.00
1.627.7o0,0o
24.000,00
258.000.00
205.000,00
75.000,00
5,000 00
750.000,00
61.000,00
10.000,00
5.000,00
44,000,00
146.500,00
8.500,00
100,00

100,00
15.000,00
20,500,00
23.500,00
23.500,00
85,000,00
85.000,00
65.000,00
20.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

378.000,00
378,000,00
378.000,00
52.000,00
2.000,00
50.000,00
326.000,00
55.000,00
265.000,00
5.000,00
1.000,00
243.710,00
243.710,00
243.710,00
5,800,00
5.800,00
237.910,00
23.410.00
18.600,00
12.000,00

4300
4360
4380
4390
4400

4410
4430
4520
751
75101

4210

427o
4300

Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usłuq telekomunikacyjnych
Zakup usłu g obej mujących tłu maczen ia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
pom ieszczen ia garazowe
pod róze słuzbowe kraiowe
Rózne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego
i

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
ochrony prawa
a/ wvdatki bieżace. w tvm:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wyd atk i zw iązan e z rc alizacią zadań stat u towyc h
zakuo materiałow i wvposażenia
zakup usłuq remontowych
Zakup usług pozostałych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składkl od nich naliczane

754
75412

4170

Wynag rodzen ia bezosobowe

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazenia
Zakup usług remontowych
zakup usłuq zdrowotnvch
Zakup usług pozostałych
Rozne opłaty i składki
2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Obrona cywilna
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd atk i związan e z r e alizacją zadań stat u towyc h
Zakup materiałow i wyposazen ia
zakup enerqii
Zakup usłu g remontowych
zakuo usłuq pozostałvch
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Straż gminna (miejska)
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
-

4210
4270

4280
4300

4430
3020

75414

4210
4260
4270
4300
4360

75416

4ua
4040

]-3

i
i

82.000,00
15,100,00
2.000,00
35,000,00
22.500,00
500,00
24,700,00
2.100,00
7,841,00
7.841,00
7.841,00
7.841,00
7.841,00
6.006,00
59,00
1.776,00
927.061,00
25.950,00
25.950,00
22.880,00
7.640,00
7.640,00
15.240,00
4.220,00
1.930,00
2.050,00
1.570,00
5.470,00
3.070,00
3.070,00
41.237,o0
41.237,00
41,237,00
41.237,0o
1.593,00

3.239,00
26.2B5,00
8.790,00
1.330,00
750.409,00
750.409,00
738.446,00
631.041,00
4B9.406,00
38.243 00

4110
4120

4210
4260
4270
4280

4300
4360
4410
4430

4440
4700

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
- wyd atki związane z r ealizacją zadań statutowyc h
Zakup materiałow i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
podroze służbowekraiowe
Rozne opłatv i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolen ia pracown ikow n iebędących człon kam i korpusu słuzby
cywilnej

2.

3020

75421

4210
427o
4300

6050

6060
75495

6050
757

75702

81 10

758
7581 8

481 0
481 0

801

80101

świadczeniana rzecz osób fizvcznvch

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zarządzanie kryzysowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r e alizacją zadań stat u towyc h
zakup materiałow i wvposazen ia
zakup usłuq remontowvch
Zakup usług pozostałych
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
pozostała działalnośó
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

90"500,00
12.892,00
107.405,00
14.770,00
10.465,00
1,569,00
2.264,00
44,401,00
2.801,00
1.55B,00
4.176,00
16.762,0o
B,639,00
11.963,00
11.963,00
39,465,00
14.667,00
14.667,00
14.667,00
5 238,00
3.144,00
6.285,00
24,798,00
24.798,00
14.322,00
10.476,00
70.000,00
70,000,00
70.000,00
70.000,00

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wańościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wańościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytow i pozyczek

2.000.000,00

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne icelowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Rezenły (rezerwa ogolna)
Rezenły (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania

610.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00

oświata iwvchowanie
SzkoĘ podstawowe

53.091.285,00
25.351.228,00

krvzvsoweqo)

I4

2.000,000,00
2.000.000,00
2.000,000,00
2.000.000,00

200.000,00
410.000 00

wydatki bieżące, w tym:
'l. wvdatki iednostek budżetowvch, w tvm:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naIiczane
Wynagrodzen ia osobowe pracown ków
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wyd at k i zw iązane z r ealizacją zadań statutowyc h
Zakup materiałow i wyposażen ia
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usłuq zdrowotnvch
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
podroze słuzbowe kraiowe
Rozne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
a/

401 0

4040
411o

Ą2a

4170
421o
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430

4440
4520
4700

i

cvwilnei

2.

3020
80103

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
OddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych
a/ wydatki bieżące, w tym:

1.

wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
401 0

4040
4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposażen ia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przedszkola
-

4210
4260
4300
4440

80104

wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynaq rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
a/

401 0

4040
4110

4120
4170
4190
4210

4240

Nagrody konkursowe
zakuo materiałów i wvposażenia
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
15

25,351.228,00
25.282.036,00
22,626,953,00
17.440.000,00
1.338.29B,00
3.319.700,00
454.455.00
74.500,00
2.655.083,00
203.450,00
62.000,00
1,063.300,00
175.000,00
28,950,00
190.300,00
29.250,00
8.150,00
26,530,00
B02.553,00
53.800,00
1

1.800,00

69.192,00
69.192,00
362.873,00
362.873,00
362.873,00
334.540,00
261.87B,00
20.220,00
46.140,00
6.302,00
28.333,00
7.500,00
7.000,00
3.300,00
10.533,00
12.598.517,00
12.303.517,00
10.432.050,00
9.184.000,00
7.010 000,00
593.300,00
1.37B.000,00
,174,500,00

28.200,00
1,248,050,00
8.000 00
120.000,00
60.000,00

4260
4270

4280
4300
4330
4360

4390
4410
4430
4440
4520
4530

470o

2540

Zakup
Zakup
Zakup
Zakup
Zakup

energii
usług remontowych
usług zdrowotnych
usług pozostałych
usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
Podroze słuzbowe krajowe
Rozne opłaty iskładki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budzetu jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT)

Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
cvwilnei

2. dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświatv

3,

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1.

6050
6060
80110

401 0

4040
4110
4120
4170
4210

424o
4260
4270

4280
4300

4360
4410
4430
4440

452o
4700

wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jed nostek budzetowych
Wydatki na zakupy inwestycyne jednostek budzetowych

Gimnazja
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzen ie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracv
Wynagrodzen ia bezosobowe
- wyd atk i związan e z r ealizacją zad ań stat u towyc h
Zakup materiałow i wvposazen ia
Zakup środków dydaktycznych i ksiązek
zakup enerqii
zakup usłuq remontowvch
Zakup usług zdrowotnych
zakup usłuq pozostałvch
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podroze służbowekrajowe
Rozne oołatv i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budzetu jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
cvwilnei

2,

3020
80146

świadczeniana rzecz osób fizycznych

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczvcieli
a/ wydatki bieżące, w tym:
L6

357.000,00
,l20.000,00
14.500,00
1

09. 000, 00

35.000,00
12.600,00
3.300,00
5.100,00
4.950,00
350.000,00
32.900.00
400,00
15.300,00
1.859.052,00
1,859,052,00
12.415,00
12.415.00
295,000,00
295.000,00
150.000,00
145.000,00
2.845.535,00
2.845,535,00
2.839.110,00
2.573.575,00
1.B41.232,00
314.090,00
362.688,00
52.165,00
3.400,00
265.535,00
22.800,00
2.700.00
105,500,00
4.500,00
5.100,00
18.700,00
4.000,00
2.000,00
2.000.00
93.590,00
3.9,15,00

730,00
6.425,00
6.425,00
196.928,00
196.928,00

1. wydatkiiednostek budżetowych, w tym:
wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzen ia osobowe pracowników
Dodatkowe wvnaorodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
zakup usłuq pozostałvch
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
-

4010
4040
411o
4120
4300
4440
4700

cywilnej

stołówki szkolne i przedszkolne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80148

4o1o
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300

4430
4440
4700
3020

wvnaqrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezoieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
- wyd at k i zw iązane z r e alizaĄą zadań stat u towyc h
zakuo materiałow i wvposaźenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnVch
Zakup usług pozostałych
Rózne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolen ia pracownikow n iebędących człon kam i korpusu słuzby
cywilnei

2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe, w tym:
wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowan ia przedszkolnego
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposażenia
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
zakup usłuq remontowvch
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.

6060
80149

4010
4040

4110
4120

421o
4240
4270
4300
4440

17

196,928,00
26,400,00
20.000,00
2,000,00
3.800,00
600,00
170.528,00
27.891,00
1.000,00
141.637,00
3.523.678,00
3,423.678,00
3.417.228,00
3.016.250,00
2.324.200,00
245.875,00
392.700,00
53.475,00
400.978,00
52.400,00
150.300,00
26.090,00
4.300,00
78.280,00
2.000,00
84.708,00
2.900,00
6.450,00
6.450,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.294.750,00
2,294,750,00
1,428.650,00
1.289.650,00
1.004.000,00
65,700,00
183.500,00
36.450,00
139.000,00
29.500 00
26,500,00
5.500,00
11,000 00
66,500,00

2540

2. dotacje na zadania bieżące

866.100,00

Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznejjednostki systemu
oświatv

866,100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania

80150

4010
4040
411o
4120

specjaInej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane

4.383.993,00

Wynag rodzen ia osobowe pracown ików

3.279.751,a0
,l98.067.00

Dodatkowe wynag rodzen ie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i ksiązek
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

4210
4240
4440

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

4.383.993,00
4.383.993,00
4.155.835,00

592.951,00
B5.066,00
228.158,00
12.760,00
16.000,00
1

99. 398, 00

organizacji nauki

nazjach, klasach dotychczasowego g imnazj um prowadzonych
szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,
szkołach po!icealnych, branżowych szkołach l i ll stopnia i
g im

80152

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
ańystycznych
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
401 0

4040
4110
4120

Wynagrodzen ia osobowe pracown ikow
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

wydatki związane z realizaĄą zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposażenia
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
pozostała działalność
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l, wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynag rodzen ia bezosobowe
- wyd atk i związane z r ealizaĄą zadań statutowyc h
zakup materiałow i wvposazenia
Zakup usług pozostałych
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
b/ wvdatki maiatkowe, w tvm:
1. wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
-

4210
4240
4440
80195

4170
4210
4300

4440

6050
851

85153

ochrona zdrowia
zwalczanie narkomanii
a/ wydatki bieżące, w tym:

372.774,o0

372.774,o0
372.774,00
355.812,00
245.174,00
52.314,00
50,947,00
7.377,00
16.962,00
2.300,00
1.970,00
12.692,o0
1 .161.009,00
461.009,00
461.009,00
3.000,00
3,000,00
458.009,00
5.000,00
125,000,00
328.009,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
930.000,00
73.260,00
73,260,00

18

'a. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wyd at k i zw iązane z r e alizacją zadań stat u towyc h
Zakup materiałow i wyposaźenia
Zakup usług pozostałych
2. dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego,
-

4110
4120
417o
4210
4300

2360

udzielone w trybie ań. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizac]i organizacjom
prowadzącym działalnoścpozytku publicznego

85154

401 0

4040

4110
4120
417o
4210
4220

424o
4270

4280
4300
4360
4390
4400
4410

4430
4440

4520
461 0

4700

przeciwdziałanie alkoholizmowi
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wvnaqrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynag rodzen ie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizaĄą zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazen ia
Zakup środków żywności
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
Zakup usłu g remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
oomieszczen ia qarazowe
Podroze słuzbowe kraiowe
Rozne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby

cvwilnei

2.

2360

2B00

prowadzącym działalnoścpozytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansow

3.

3020

dotacje na zadania bieżące

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytoriaInego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizaqi organizacjom
pu

blicznych

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1.

wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
19

67.710,00
24.880,00
890,00
220,00
23.770,00
42.830,00
7.620,00
35.21 0,00
5.550,00

5.550,00
856.740,00
844.220,00
751.424,00
275.728,00
55,644,00
2.458,00
15.289,00
1.246,00
201.091,00
475.696,00
54.370,00
613,00
2.354.00
20,871,00
732,00
364.627,0a
3.349,00
2.093,00
8.396,00
1.512,00
957,00
1.21B,00

266,00
1 1.198,00
3.140,00
92.472,00

74.680,00
17.792,00
324,00
324,00
12.520,00
12,520,00

6050
6060

852
85202

2910

4330
85205

4210
4300
47oo

Wydatki inwestycvine iednostek budzetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r ealizaĄą zadań statutowyc h
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w
nadmiernej wysokości
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
iednostek samorządu terytorialneqo
Zadania w zakresie przeciwdziałania pzemocy w rodzinie
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki zwlązane z realizaĄązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazen ia
Zakup usług pozostałych
Szkolen ia pracown ikow n iebędących człon kami korpusu słuzby
cvwilnei

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznĄ oraz za

8521 3

2910
41

30

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd atki zw iązane z r e alizacją zadań statutowyc h
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w
nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki zw\ązane z realizacjązadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art, 184 ustawy, pobranych nienalezenie lub w
nadmiernei wvsokości
Zakup usłu g pozostałych
2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
swiadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalezenie lub w
nadmiernej wysokości

Zasiłki okresowe, celowe

85214

2910
4300
31 10

8521 5

2910

20

3.100,00
9.42o,00
10.040.689,00
1,602.000,00
1.602.000,00
1.602.000,00
1.602.000,00
2,000,00

1.600.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15,000,00
7.000,00
5.000,00
3.000,00

90.700,00
90.700,00
90.700,00
90.700,00

3.000,00
87.700,00
778.000,00
778.000,00
11.500,00
11.500,00

1.500,00
10.000,00
766.500,00
766.500,00
1.157.896,00
1 .157.896,00
3.096,00
3.096,00

3.000,00

4210
31 10

85216

2910

Zakup materiałów i wyposażenia
2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Swiadczenia społeczne

zasiłki stałe
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w art, 184 ustawy, pobranych nienależenie lub
nadmiernej wysokości

31 10

2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Swiadczenia społeczne
a/

401 0

4040

4110
4120
417o
4140
421o
4260
427o

4280
4300
4360
4400
4410
443o
4440
4480
4520
4580
47oo
3020
31 10

85228

4300
85230

31 10

2,4,15,875,00

2.150.673,00
1,660.000,00
1 32.000,00
298.B00,00
44.873,00
15.000,00
265.202,00
26.400,00
35,182,00
38.000,00
3,000,00
4.000,00
60.000,00
8.000,00

Wynagrodzen ia osobowe pracown ikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wyd atk i zw iązane z r e alizacją zad ań stat u towyc h
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych

Zakup materiałow i wyposazenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie
pomieszczen ia qaraźowe
Podroze służbowekrajowe
Rózne opłaty i składki

i czynsze za

budynki, lokale

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego
pozostałe odsetki
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzy cywilnej
2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Swiadczenia na rzecz osob fizycznych
Usług i opieku ńcze i specjal istyczne usług i opieku ńcze
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki zwtązane z reallzacjązadań statutowych
Zakup usług pozostałych
pomoc w zakresie dożvwiania
a/ wydatki bieżące, w tym:
1, świadczeniana rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
21

16,000,00
680.000,00
680.000,00
2.450,393,00
2.450.393,00

Ośrodkipomocy społecznej
wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85219

96,00
1.154.800,00
1 .154.800,00
696.000,00
696.000,00
16.000,00
16.000,00

i

17.000,00
4.000,00
1.500,00
48.000,00
2.520,00
3.600,00
2.000,00
12.000,00
34.518,00
17.000,00
17.518,00
2,215.700,00
2.215.7o0,00
2.215.700,00
2.215.700,0o
2.215.700,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00

85295

4330

2360

31 10

85401

4010
4040
4110

4120
421o
4240
4260
4270

4280
4300
4360

4410
4430
4440
4520
470o
85415

3260

85446

4300
47oo

85501

udzielone w trybie ań. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizaqi organizacjom
prowadzącym działalnoścpozytku publicznego
3, świadczeniana rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne

Edukacyjna opieka wychowawcza
swietlice szkoIne
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

854

855

pozostała działaIność
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r ealizacją zadań statutowyc h
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
2. dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego,

Wynagrodzen ia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składk na ubezpieczenia społeczne
Składk na Fundusz Pracy
- wyd at k i związan e z r e a|izaĄą zadań stat utowyc h
Zakup materiałow i wyposazenia
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
Zakup energii
Zakup usłu g remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usłuq pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podroze służbowekrajowe
Rozne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
cywilnej

510.000,00
510.000,00
25,000,00
25,000,00
25.000,00
440.000,00

440.000,00
45.000,00
45 000,00
2.538.808,00
2.466,327,00
2.466.327,00
2.466.327,00
2.247.617,00
1,700.000,00
179.333,00
306.000,00
62.284,00
2,18.710,o0

23.500,00
600,00
45.700,00
12.000,00
12,000,00
12.760,00
600,00
200,00
600,00
110.000,00
600,00
150,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socja!nym
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. świadczeniana rzecz osób fizycznych

60.000,00
60.000,00
60.000,00

lnne formv oomocv dla uczniow
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r e alizaĄą zadań statutowyc h
Zakup usług pozostałych
Szkolen ia pracowni ków n iebędących członkami korpusu słuzby

60.000,00
12.481,00
12.481,00
12.481,00
12,481,00
753,00

cvwilnei

Rodzina
swiadczen ie wvchowawcze

11.728,00
32.350.178,00
17.027,000,00

22

wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia soołeczne
składki na Fundusz pracv
wvnaqrodzenia bezosobowe
- wyd atk i zw iązan e z r e alizaĄą zadań stat u towyc h
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w art, 184 ustawy, pobranych nienależenie lub
nadmiernei wvsokości
zakup materiałow i wvposażenia
Zakup energii
zakup usłuq remontowvch
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
opłatv z tvtułu zakupu usłuq telekomunikacvinvch
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pom ieszczen ia qarażowe
Podroze słuzbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w ań. 1B4 ustawy, pobranych nienależnie lub
nadmiernei wvsokości
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
a/

4010
4040
4110

4120
4170

2910
4210
4260
4270

428o
4300
4360

4400
441a
4440
4560

4700

cvwilnei

2.

3020
31

10

85502

4o1o
4040
4110
4120
4170

2910
4210
4260
427o

4280

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

świadczeniaspołeczne
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społeczneqo
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalezenie lub
nadmiernei wvsokości
Zakup materiałów i wyposazen ia
zakuo enerqii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
23

17.027.000,00
302.670,00
184,508,00
142.800,00
9,143,00
24.267,00
3.49B,00
4.800,00
118,162,00

45,000,00
27,BB0,00
3.477,00
1.000,00
200,00
22.705,00
1.000,00
1.500,00
500,00
3.900,00

4.000,00
7.000,00
16.724,330,00
1.000,00
16,723.330,00

11,552,900,00
11.552.900,00

,1.174.271,0o

1.070.778,00
284 663,00
27.346,00
746.158,00
5.411,00
7.200,00
103.493,00

30.000,00
15.000,00
4.000,00
1,000,00
1.000,00

4300
4360

Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

i czynsze za

4400

Opłaty za administrowanie

4410
4440

Podroze służbowekrajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4560

461o
4700

pom ieszczen ia garazowe

nadmiernei wvsokości
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
cywilnej

2.

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

31 10

Świadczenia społeczne
Kańa Dużej Rodziny
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracy
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazenia
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
-

401 0

4110
4120
421o
4700
85504

401 0

4040
4110
4120
4210
4300
4700
31 10

85505

4010
4040
4110

4120
4170

i

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w ań. 1B4 ustawy, pobranych nienaleznie lub

3020
85503

budynki, lokale

18.693,00
1,000,00

cywilnej

Wspieranie rodziny
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naticzane
Wynag rodzen ia osobowe pracown ików
Dodatkowe wvnaorodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
- wyd atk i związan e z r e alizaĄą zad ań stat u towyc h
Zakup materiałow i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
cvwilnei

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Swiadczenia społeczne

Tworzenie i funkcionowanie żłobków
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracv
Wynagrodzenia bezosobowe
24

5.000,00
1.000,00
7.300,00

10.000,00
1.000,00
B.500,00
10.378.629,00
,1

000,00
10.377.629,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2,156,00
1,B00,00

312,00
44,00
844,00
344,00
500,00
865,638,00
865,638,00
103.838,00
98.838,00
67.969,00
9 592,00
18.652,00
2.625,00
5.000,00
1.500,00
2,000,00
1.500,00
76,1.800,00

761,800,00
2.444.840,0o
2.444.840,00
2.441.940,00
1.948.000,00
1.500.000,00
119.000,00
270.000,00
32.000,00
27.000,00

wvdatki zwaazane z realizacia zadań statutowvc h
zakup materiałow i wvposazen ia
Zakup środków zywności
Zakup środkow dydaktvcznych i ksiązek
zakuo enerqii
Zakup usłu g remontowych
-

421o
4220
4240

4260
427o
4280
4300
4360
4390
4430

4440
4520
4700

zakuo usłuq zdrowotnvch
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Rózne opłatv iskładki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
cvwilnei

2.

3020
85508

4330

świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Rodzinv zastepcze
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd atk i zw iązan e z r ealizacją zadań stat u towyc h
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

85513

2910
4130
900
90001

2630

6050
90002

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisani
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dIa opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014r. o ustaleniu iwypłacie zasiłków dla opiekunów
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizaĄązadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w
nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowai ochrona wód
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. dotacje na zadania bieżące
Dotacje przedmiotowe z budzetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
b/ wydatki majątkowe, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Gospodarka odpadami komunalnymi
wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- vwnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzen ia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
a/

4010
4040

25

493.940,00
49.000,00
165.400,00
16.900,00
120.000,00
40.000,00
4.700.00
20.000,00
3.460,00
2,080,00
1.630,00
61,870,00
6.900,00
2.000,00
2.900,00
2.900,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00

106.800,00
106.800,00
106.800,00
106.800,00

3.000,00
103.800,00
14.541.460,00
918.250,00
588.250,00
588.250,00
5B8.250,00
330.000,00
330,000,00
330.000,00
7.528.390,00
7.528.390,00
7,526.290,00
305.630,00
235.600,00
19.630,00

4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360
4390

4400
4410
4440
461 0

4700

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzen ia bezosobowe
- wyd at k i związan e z r ealizaĄą zadań stat u towyc h
Zakup materiałow i wyposazenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pom ieszczen ia garażowe
Podroze słuzbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
cvwilnei
2.

3020

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

oczvszczanie miast i wsi
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvd atki zwiazane z r ealizaclą zad ań stat utowyc h

90003

4210
4300

4430
90004

Zakup materiałow i wyposazenia
Zakup usług pozostałych
Rozne opłaty i składki
Utrzvmanie zieleni w miastach i gminach
a/ wydatki bieżące, w tym:

1.

-

wydatkijednostek budżetowych, w tym:
wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane

4110
4120
4170

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynag rodzen ie bezosobowe
- wyd atki związane z r ealizaĄą zad ań stat u towyc h

4210
4300

Zakup materiałow i wyposażen ia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

4390
4520

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego

4270

90015

4210
4260
4270
4300
4390

6050

Oświetlenie ulic, placów idróg
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wvdatki iednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposażenia
zakup enerqii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wvdatki inwestvcvine iednostek budźetowych
26

40.500,00
5.800,00
4.100,00
7.220.660,00
31.400,00
1.060,00
7.137.990,00
1.540,00
5 240,00
26.600.00
520,00
9,560,00
3.170,00
3.580,00
2.100,00
2.100,00
2.263.500,00
2.263.500,00
2.263.500,00
2.263.500,00
20.000,00
2.223.500,00
20.000,00
642.432,00
642,432,00
642.432,00
5.022,00
720,00
102,00
4.200,00
637,410,00
10.000,00
65.000,00
550.000,00
10.000,00
2.410,00
1.580.700,00
1,230.700,00
1.230,700,00
1.230.700,00
24.500,00
700.000,00
350.000,00
154.700,00
1.500,00
350.000,00
350.000,00
300.000,00

6060

Wvdatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
a/ wydatki bieżące, w tym:
1, wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90019

4210
4300
4360
90078

6050

90095

4110
4120
4170
421o
4260
4270
4300
4390

4430
4520
4570
2820

Zakup materiałów i wyposaźen ia
Zakup usług pozostałych

g21
92105

4110

4170
4210
4300
4380

4430
3020

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje izakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
pozostała działalność
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki związane z realizaĄązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazen ia
Zakup energii
Zakup usłu g remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
Rozne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorządu
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
2. dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budźetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconVch do realizacji stowarzyszeniom
b/ wydatki majątkowe, w tym:

terLt9!9!ę9Ł_

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacjązadań statuto1lvygĘ_
Zakup materiałow i wyposażen ia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obej m ujących tłu maczen ia
Rozne opłaty i składki
2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezliczone do wynagroĘeń
27

108.438,00
108.438,00
108.438,00
108.438,00

,1.500,00

101 .938,00

1.

6050

50 000,00

5.000,00
350,000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.149.750,00
999.750,00
974.750,00
46,387,00
6.589,00
972,00
38.B26,00
928.363,00
1.050.00
105.531,00
140,000,00
631.855,00
35.345,00
14.102,00
3B0,00
100,00
25.000,00
25.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.799.080,00
428.000,00
428.000,00
410.000,00
152,000,00
2.000,00
150.000,00
258,000,00
32.500,00
21B,500,00
2.000,00
5,000,00
18.000,00
1B.000,00

92109

Domy iośrodki kultury, świetlicei kluby
wydatki bieżące, w tym:
1, dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. dotacje na zadania bieżące
Dotacia podmiotowa z budżetu dla samorządowei instytucii kultury
Muzea
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. dotacje na zadania bieżące
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan
biezacvch
pozostała działalność
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizailązadań statutowych
zakuo usłuq remontowvch
zakup usłuq pozostałvch
b/ wydatki majątkowe, w tym:
'l. wvdatki na inwestvcie izakupv inwestvcvine
- na programy z ań.236 ust. 4 pkt. 1
Wydatki inwestycyne jednostek budzetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
a/

2480
92116

2480
92118

2710
92195

4270

4300

6057
6059

kultura lizvczna
Obiekty spońowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązan e z r eallzaĄą zadań stat utowyc h

926
92601

4210
4270

4300
4430

zakup
Zakup
Zakup
Rozne

materiałow i wvposazen ia
usług remontowych
usług pozostałych
opłatv i składki
b/ wydatki majątkowe, w tym:

1.

wydatkina inwestycje izakupy inwestycyjne
programy z ań.236 ust. 4 pkt. 1
Wydatk nwestycyj ne jed nostek budzetowych
Wydatk inwestycyj ne jed nostek budzetowych
Wvdatk inwestvcvine ied nostek budzetowvch
Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
l nstvtucie ku ltu rv fizv cznei
a/ wydatki bieżące, w tym:
1, wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
wvnaqrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
- na

6050
6057
6059
6060
92604

4o1o
4040
4110
4120

28

1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.850.000,00
1.850,000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00
1,121.080,00
21,080,00
21.080,00
21.080,00
20,000,00
1.080,00
1.100.000,00
1,100.000,00
1.100.000,00
935.000,00
,165.000,00

13.537.050,00
2.477.500,00
112,500,00
112.500,00
112.500,00
31.000,00
30.000,00
50.000,00
1.500,00
2.365.000,00
2.365.000,00
1.700.000,00
635.000,00
1.275.000,00
425,000 00
30,000,00
10.503.550,00
10.086.550,00
10.073.000,00
4.117.300,00
3.150.000,00
187.000 00
603,100,00
77.200,0a

4170

Wynagrodzen ia bezosobowe

4140

iązane z r ealizacją zadań statutowyc h
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych
- wyd atk i zw

41

90

421o
4260

4270
4280
4300
4360

4380
4390
4410
4420

4430
4440
4480
4520
461 0

4700
3020

Nagrody konkursowe
Zakup materiałow i wyposaźen ia
zakuo enerqii
Zakup usłu g remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obej mujących tłu maczen ia
Zakup usłuq obeimulących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
Podroze służbowekrajowe
Pod roze słuzbowe zagr aniczne
Rozne opłatv i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

100.000,00
5.955.700,00
73.000,00
1.000,00
B00.000,00
3.580.000.00
100.000,00
5.500,00
500.700,00
32.300,00
1.000,00
30.000,00
14.000,00
4.100,00
60.000,00
103.100,00

podatek od n ieruchomości
Opłaty na rzecz budzetow jed nostek samorząd u terytorial nego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby

559.000,00
75.000,00
2.000,00
15.000,00
13.550,00
,l3.550,00

cywilnej

2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
wvdatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznE
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wvdatki iednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Rózne opłaty i składki
2. dotacie na zadania bieżące
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia rozne

417.000,00
417.000,00
400.000,00
17.000,00

1.

6050
6060
92605

4110
4120
417o
4210
4300
4430
2820
3040

3250

§3

556,000,00
556.000,00
76.000,00

1. Roznica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budzetu

8.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
68.000,00
35.000,00
31,000,00
2,000,00
410.000,00
4

1

0. 000,

30.000,00
40.000,00

miasta

w kwocie 9.974,153 zł., ktory zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych
29

00

70.000,00

2.

papierów wańościowych- obligacji kom

u

na

lnych.

Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek, kredytow oraz wykup obligacji
komunalnych w wysokości 5.753.932 zl., w tym.

3,

spłata kredytow

długoterminowych

3.299.200 zł.

spłata pożyczek długoterminowych 162,732 zł.
wykup obligacji

komunalnych

2.292.000 zł.

Żródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.753.932 zł. ustala się przychody

ze sprzedazy innych papierow wańościowych- obligacji komunalnych.

4, Ustala się

przychody budzetu w kwocie 15.72B.085 zł. i rozchody budzetu w kwocie

5.753.932 zł.
jak ponizej:
l. Przychody
Zrodło przychodu

Par.
931

Plan 2019

Przychody ze sprzedaży innych papierów wańościowych

15.728.085

w tvm:
1.

Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem

na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniejzaciągniętych rat kredytow i pożyczek

15 72B,oB5

jak ponizej:
!.

Rozchody
Nazwa zadania

Par.

Plan 2019

982

Wykup innych papierów wańościowych

2.292.0o0,00

992

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

3.461.932,00

1, Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn,

2.
3.

4.

,,Modernizacja
oświetleniaulicznego na terenie Miasta Sanoka"
Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. ,,Spłata wcześniej
zaciągniętych zobowiązan z tytułu kredytów i pożyczek"
Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budzetu
miasta
Spłata kredytu konsolidacyjnego

162.732,00
1,887,200,00
400 000,00
1

.012 000,00

§4
Tworzy się rezerwę ogolną budzetu w kwocie 200.000 zł. oraz rezerwę
na realizaĄę zadań zzakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 410.000 zł.

30

celową

§5

Dochody i wydatki budzetu obejmują:

'l) dochody i wydatki związane

z

realizaĄą zadań zleconych

z zakresu

administracji

rządowej i innych zadan zleconych ustawami w wysokości 30.600 .610 zł.
l.

DocHoDY

Administracja publiczna
Urzędy woiewódzkie
dochody bieżące, w tym:

750

75011
2010

368.973,00
368.873,00
368.873,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących zzakresu administracji rządowej oraz innych zadan

zleconych

gm in ie

(związkom

gm i n,

związkom powiatowo-g

ustawami

m in nym )

kwalifikacia woiskowa
dochody bieżące, w tym:

75045

2010

75,|

75101

2010

368,873,00
100,00
100,00

Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochronv prawa oraz sadownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro!i i
ochronv prawa
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

7.84,1,00

7.841,00

biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych g m in ie (związkom gm in, związkom powiatowo-g m in nym)

7.841,00
7,841,00

ustawami

852
85215
2010

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych g min ie (związkom gmin, związkom powiatowo-g m in nym
ustawami

8521 9

2010

Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące, w tym:
Dotacje ce|owe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych g minie (związkom gmin, związkom powiatowo-g m in nym
ustawami

85228
2010

923.296,00
4.896,00
4.896,00
4,896,00
)

2.700,00
2.700,00
2.700,00
)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadan
biezących z zakresu ad mi nistracj i rządowej oraz n nych zadań
zleconych g minie (związkom gmi n, związkom powiatowo-g m in nym )

915.700,00
915.700,00
915.700,00

i

ustawami

855
85501

Rodzina
Swiadczen ie wychowawcze
dochody bieżące, w tym:

29.300,500,00
16.978.000,00
16.978.000,00
31

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biezące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,

,16.97B.000,00

związkom powiatowo-gminnym), związane z

85502

2010

realizaĄą
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
aIimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

11.408.900,00

11.408.900,00
11.408.900,00

ustawami

Kańa Dużej Rodziny
dochody bieżące, w tym:

85503

2010

3.000,00
3.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
z lecon ych g m n ie (związkom gmin, związko m powiatowo-g m n n ym )
i

3.000,00

i

ustawami

85504
2010

Wspieranie rodziny
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

806.800,00
B06.800,00
806.800,00

ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z

przepisani ustawy o świadczeniach rodzinnych olaz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów
dochody bieżące, w tym:

85513

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań
biezących zzakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych g m in ie (związkom g m in, związkom powiatowo-g m n nym)

103.800,00

103.800,00
103.800,00

i

ustawami

Razem dochody

30.600,610,00

ll. VVYDATK|

Administracja publiczna
Urzędy woiewódzkie
a/ wydatki bieżące, w tym:
'l, wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- vyrlnaqrodzenia i składki od nich naliczane

750

75011

401 0

4040
4110

4120
75045

4300

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzen ie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Kwalifikacja wojskowa
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r e alizaĄą zadań statutowyc h
Zakup usłuq pozostałych
32

368.973,00
368.873,00
368.873,00
368.873,00
368.873,00
264.433,00
48.500,00
51.086,00
4.B54,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
ochronv prawa
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wyd at k i zw iązane z r e alizaclą zadań statutowyc h

751

75101

4210
4270
4300

852
85215

4210
3,1

10

85219

4210
31

,10

85228

4300
855
85501

4010
4040
4110
4120
4170
4210

426o
4270
4280
4300

4360

Zakup materiałow i wyposaźen ia
Zakup usług remontowych

zakuo usłuq pozostałvch

i
i

7,841,00
7.841,00
7.841,0o
7.841,00
7.841,00
6.006,00
59,00
1.776,00

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposażenia
2. świadczeniana rzecz osób fizvcznvch
Swiadczenia społeczne
Ośrodkipomocy społecznej
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałow i wyposażenia
2. świadczeniana rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a/ wydatki bieżące, w tym:
1, wydatki iednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup usłu g pozostałych

923.296,00
4.896,00
4.896,00

Rodzina
Swiadczenie wychowawcze
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wvnaqrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
wvnaq rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
zakup materiałow i wvposaźenia

29.300.500,00
16.978.000,00
16.978.000,00
253.670,00
184.508,00
142.B00,00

Zakup energii
Zakup usłu g remontowych
zakup usłuq zdrowotnvch
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
33

96,00
96,00
96,00
4.800,00
4.800,00
2.700,00
2.700,00
182,00
182,00
182,00
2.518,00
2.51B,00
915.700,00
915,700,00
915.700,00
915,700,00
915.700,00

9,143,00
24.267,00
3.498,00
4.B00,00
69.162,00
27.880,00
3.477,00
1.000,00
200,00
22.705,00
1,000,00

4400
441o
4440

4700

Opłaty za administrowanie

pom ieszczen ia qarazowe

i

czynsze

za

budynki, lokale

i

Podroze służbowekrajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolen ia pracown ikow n iebędących członkam i korpusu słuzby

1.500,00
500,00
3.900,00
7 000,00

cvwilnei

2.

świadczeniana rzecz osób fizycznych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

31 10

Świadczenia społeczne

16,724.330,00
1,000,00
,16,723.330,00

Swiadczenia rodzinne, świadczeniez

funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenla społeczneqo
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naliczane

85502

401 0

4040
4110
4120
4170

11.408.900,00

11,408.900,00
1.030.271,00
966,778,00
201,378,00
22.000,00
730.789,00
5.411,00
7.200,00
63.493,00
15.000,00
4.000,00
1.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wVnaqrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracv
Wynag rodzen ia bezosobowe

wydatki związane z realizacjązadań statutowych
zakup materiałow i wvposaźen ia
-

4210

4260
4270
42B0
4300

Zakup energii
Zakup usłuq remontowvch
zakup usłuq zdrowotnvch
Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4400
4410

4440
461 0

4700

Opłaty za administrowanie
pom ieszczen ia oarażowe
pod róze służbowekraiowe

,1.000,00

i

czynsze

za

budynki, lokale

2.

świadczeniana lzecz osób fizycznych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

31 10

Świadczenia społeczne

Kańa Dużej Rodziny
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wvnaqrodzenia i składki od nich naIiczane

85503

411o
4120

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv

4210
4700

- wydatki związane z realizaĄą zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazenia
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby

401 0

l

5.000,00
,1.000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuzby
cywilnej

18.693,00
1.000,00

7.300,00
1,000,00
8.500,00
10,378.629,00
1.000,00
10.377.629,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.156,00
1,800,00

312,00
44,00
844,000
344,00
500,00

cvwilnei

85504

Wspieranie rodziny
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
34

806.800,00
806.800,00
45,000,00

-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4040
411o
4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracv

4210
4300
4700

wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałów i wyposazenia
Zakup usług pozostałych
Szkolen ia pracown ikow n iebędących człon kam i korpusu słuzby

401 0

-

cywilnei

2.

31 10

8551 3

4130

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczeniarodzinne, zgodnie z
przepisani ustawy o świadczeniach rodzinnych orazza osoby

pobierające zasiłkidla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu iwypłacie
zasiłków dla opiekunów
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem wydatki

40.000,00
31.469,00
1,931,00
5.792,00
808,00
5.000,00
1.500,00
2,000,00
1,500,00
76,1.800,00

761.B00,00
103.800,00

103.800,00
103.800,00
103.800,00
103.800,00
30,600.610,00

2) dochody i wydatki związane z realizaąązadań wykonywanych na podstawie umow lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 373.830 zł.
l.

DocHoDY

Transpoń i łączność
Lokalnv transpoń zbiorowv
dochody bieżące, w tym:

600

60004

2310

323.830,00
323.830,00
323.830,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące realizowane
na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu
tervtorialneqo

921

92116

2320

kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo
Biblioteki
dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorzadu tervtorialneqo
Razem dochody

323 830,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00
373.830,00

ll. vyYDATKl

600

60004

Transpoń i łączność
Lokalny transpoń zbiorowy
a/ wydatki bieżące, w tym;
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizaĄązadań statutowych
35

323.830,00
323.830,00
323.830,00
323.830,00
323,830,00

4300

Zakup

24B0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo
Biblioteki
a/ wydatki bieżące, w tym;
1. dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury

92,|

921,16

u

słu g

pozostałych

323.830,00

Razem wydatki

50,000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
373.830,00

§6

Wydatki budźetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019
jak w Załączniku Nr

,l.

-

§7

Ustala się plan dochodow rachunku dochodow jednostek prowadzących działalnośc

określonąw ustawie

z

dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz wydatkow nimi

finansowanych zgodnie zZałącznikiem Nr 2.

§8

Ustala się dochody i wydatki budzetu gminy związane ze szczegolnymi zasadami
wykonywania budzetu wynikające z:
1) ustawy
l.

zdnia 27 kwietnia2001r. - Prawo ochrony środowiska

DocHoDY

900
90019

0690

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpłwy iwydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
dochodv bieżace, w tvm:
Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłatza zanieczyszczenie
środowiska- wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora
ochronv środowiska oraz za wycinkę drzew

108.438,00
108.438,00
108.438,00

108.43B,00

ll. WYDATKI

900
9001 9

4210

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzvstanie ze środowiska
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacjązadań statutowych
Zakup materiałów i wyposazenia - zakup nagród dla uczestnikow
Ekologicznej Akcii,,Florek
Zakup usług pozostałych - wykonanie zabiegow pielęgnacyjnych
na drzewach objętych formami ochrony przyrody, konsenłacja

cieku wodnego przy ul. Gajowej, usuwanie

wyrobów

zawierających azbest, likwidac.la barszczu Sosnowskiego oraz
wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów
36

108,438,00
108.438,00
108.438,00
108.438,00
108.438,00
1.500,00

101 ,938,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłata
abonamentowa za czujniki monitorujące stężenie pyłow tzw.

5.000,00

,,niskiei emisii"

2) ustawy

z

dnia 26 pażdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu

alkoholizmowi w kwocie 930,000 zł,
l,

DocHoDY

756

75618

04B0

Dochody od osób prawnych, od osób tizycznych i innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpłw z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00

ll. WYDATK|

ochrona zdrowia
zwalczanie narkomanii
a/ wydatki bieżące, w tym:
3, wydatkiiednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

851

85153

4110
4120
4170
4210
4300

Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
wvnaqrodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałow i wyposazenia
Zakup usług pozostałych

4.

dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2360

udzielone w trybie ań. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalnoścpozytku publicznego

przeciwdziałan ie

85154

al

kohol izmowi

wydatki bieżące, w tym:
4. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naIiczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynag rodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup materiałow i wvposazenia
Zakup środków zywności
Zakup środkow dydaktycznych i ksiązek
zakup usłuq remontowvch
Zakup usłu g zd rowotnych
zakup usłuq pozostałvch
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
a/

401 0

4040

4110
4120

4170
4210
4220
4240
4270
42B0
4300

4360
4390

37

930.000,00
73.260,00
73.260,00
67.710,00
24.880,00
890,00
220,00
23.770,00
42.830,00
7.620,00
35.2

1 0,

00

5.550,00

5.550,00
856.740,00
844.220,00
751.424,00
275.728,o0
55.644,00
2.458,00
15,289,00
1.246,00
201.091,00
475.696,00
54.370,00
613,00
2.354,00
20.871,00
732,00
364.627,00
3.349,00
2.093,00

4400
4410
4430
4440
4520

461o
4700

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pom ieszcze nia garażowe
podroze słuźbowekraiowe
Rozne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
opłatv na żecz budzetów iednostek samorzadu tervtoriaIneqo
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
cywilnej

5.

2360

2800

6050
6060

3) ustawy

z

1.512,00
957,00
,1.21B,00

1

266,00
1.198,00
3.140,00

dotacje na zadania bieżące
Dotacje ce|owe z budżetu jednostki samoządu terytorialnego,

92.472,0o

prowadzącym działalnoścpozytku publicznego
Dotacje celowe z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

74.680,00

udzielone w trybie ań. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
sektora finansow

6.

3020

8.396,00

pu

blicznych

świadczeniana rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
b/ wydatki majątkowe, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyine iednostek budzetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17.792,00
324,00
324,00
12.520,00
12.520,00
3.100,00
9.420,00

dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w kwocie 6.849.037 zł.
l,

DocHoDY

900
90002
0490

6.849.037,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6.849.037,00
Gospodarka odpadami
6.849.037,00
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu
6.849.037,00

opłat za odbior odpadow

ll. VVYDATK|

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
a/ wydatki bieżące, w tym:
1. wydatkijednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

900

90002

401 0

4040

4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360

4390

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz pracv
wvnaqrodzen ia bezosobowe
- wydatki związane z realizaĄą zadań statutowych
zakup materiałow i wvposaźenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspeńyz, analiz i opinii
38

6.849.037,00
6.849.037,00
6.849.037,00
6,846.937,00
305.630,00
235,600,00
19.630,00
40.500,00
5.B00,00
4.100,00
6.541.307,00
31.400,00
1,060,00
6.458.637.00
1.540 00
5.240,00

4400
4410

4440
4610
4700

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
pomieszczen ia garazowe

3) ustawy

z dnia

26.600,00
520,00

Podroze słuzbowe kraiowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soclalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby

9.560,00
3,,170 00

cvwilnei
2.

3020

i

3,580 00
2.,l00,00
2.100,00

świadczeniana rzecz osób fizvcznvch

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 40.000

zł.
l.

DocHoDY

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz

756

7561 8

0690

wydatkizwiązane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżące, w tym:
Wpływy z rożnych opłat - opłata za korzystanie z przystankow

40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

ll. WYDATK|

Transpoń i łączność
Lokalnv transpoń zbiorowv
a/ wydatki bieżące, w tym:
1, wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wvdatki zwiazane z realizaciazadań statutowvch

600

60004

4270

Zakup usług remontowych

40.000,00
40.000,00
40,000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

§9
Ustala się limity zobowiązan:

1.

z

tytułu nowych kredytow zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu * do kwoty 5.000.000 zł.

2.

z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w kwocie 9.974,153 zł.
i spłatę rat kredytow i

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.753.932 zł.

§10
Upowaznia się Burmistrza Miasta Sanoka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
budzetu do maksymalnej wysokości 5,000.000 zł.,

2,

dokonywania innych zmian w budzecie w ramach działow polegających na:

1) przeniesieniu w ramach rozdziałow oraz między rozdziałami planu
39

wydatkow

przeznaczonych na uposazenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na
wszystkie wydatki bieżące;

2) przeniesieniu w ramach rozdziałow oraz między rozdziałami planu wydatkow
biezących na wydatki przeznaczone na uposazenia i wynagrodzenia wynikające
ze stosunku pracy;

3) przeniesieniu w ramach rozdziałow oraz między rozdziałami planu

wydatkow

biezących na majątkowe, oraz planu wydatkow majątkowych na biezące;
4) przeniesieniu planu wydatkow majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz

między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznlkiem przedsięwzięc

wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

§

11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka,

§12
Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej i Finansowo-Gospodarczej.

uchwała wchodzi
1 stycznia 2019r.

W
i

życie z

§13
dniem podjęcia

podlega ogłoszeniu

w

z

mocą obowiązującą od

dnia

Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa

Podkarpackiego.

Przewodnlczący
Rady Miasta

,/ ,,'

-?

&,ó
fu""r"".q
Andrzej Romaniak

.,,-2

,/
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l do t[chwal},Nr lV/25/l9
Nliasta Sanoka z dnia l7.01.20l9r.

Zalącznik Nr
Rad1,,

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2019
L.p.

I

2

Podmiot

określenie celu

Dotacje dla jednostek sektora finansów
nublicznvch. w tvm:
- dotacie podmiotowe
Mieiska Biblioteka publiczna

lziałalnoścbiezaca instvluc

sanocki Dom kulturv

działalnośćbiężąca insMuc

Kwota

7

dotacie celowe

kultury
kultury

1 8.50 000.00

l 350 000.00

programy

doposażenia i

terapeutyczne

ponadpodstawowe dla Poradni Lęczenia Uzależnięń
Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcęnia

2

woiewództwo podkaroackie

3

starostwo powiatowę w sanoku

II

2
J

5

Przedszko[e Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia
edukacia"

dotacie nrzedmiotowe
l

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnei Sp. z o.o.
- dotacje celowe związane z realizacją zadań

sminv

|7 792.00

kraiowa nr 28

.1

gromadzenie, przęchowywanie i udostępnianie zbiorów
Muzeum Historvcznepo w sanoku

84l 49| ,04
50 000,00

4 641 762,00
prowadzenie przedszkola niepub l icznego

779 124.00
462 660,00

orowadzenie Drzedszkola niepubl iczneqo
prowadzęnie przedszkola niepubIicznego

572 068"00

GeniuSza"
Przędszkole Niepubliczne "Pomysłowy

przedszkolak"

i

pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą

Dotacje dla jednostek §poza sektora finansów
oublicznvch. w tvm:
- dotacie oodmiotowe
Ochronka Błogosławionego Edmunda
Boianowskiepo
Ochronka im. Dzięciatka Jezus
Przędszkole Niepubliczne "Akademia Małego

4

i

Dodnoszenia kwalifikacii personelu stacionarnego
budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku

SP 7,o7-

l09 283.04

prowadzenie przedszkola niepubl icznego
43
i

l

300"00

prowadzenie przedszkola niepublicznego
480 000.00

dopłata do wody

i

odprowadzanych ścieków dla

gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i

wielomieszkaniowvch

96l 380.00

zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących

(na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS),
zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym
wspieranie łażnidla bezdomnych

i

-

punktu wydawania

czystej odzieĘ, wspieran ie działań socja|no-bytowych
l

Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z
ustawą o działalnościpoĄ.tku publicznego i o
wolontariacie

narzęcz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku,
360 000,00

niezbedneso ubrania i schronięnia
r ealizacja zadań z zakresu pom ocy społeczn ej, działań

narzęcz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny

i

systemu pieczy zastępcze1 na rzęcz kombatantów i osób
represj on o,nvanych, przec iw

rodzi

n

dzińani e przem oay w

ie, wspierania organ izacj i pozarządowy ch

wolontariatu, ochrony i promocii zdrowia

41

i

80 000,00

przeciwdziałanię uzalężnięniom

i

patologiom

-

zajęcia

klubowe dla młodzieży. wspomaganie działalności
stowarzyszeń, kościołów,organizacji pozarządowych
współpracujących z gminą przy rozwiazywaniu
problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi
zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków
poprzez działalnośćwychowawczą, edukacyjną,
i zalobięgaw cza
wspomaganie działalnościstowarzyszeń, kościołów,
organizacji pozarządowych współpracujących z gminą
soci oterapeutyęzna

2

Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z
ustawą o zdrowiu publicznym

przy

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

prowadzenie profilaktyki alkoholowej

osób

5 550.00

i

edukacji dla

współuzaleznionych, wspieranie ruchów

trzeźwościowych na rzęcz uzależn ionych : bezrobotnych

i

bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu

Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci

i

młodzieĄ,

i

pomocy
wsparcie środowisk samopomocowych
wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym,
budowanie lokalnego systęmu pomocy w procesie
orzęciw działania wvkluczen iu snołecznęmu
J

Ą

Dotacja dla klubów sportowych na zadania z
zakręsu sportu okeślone w Uchwale Nr IV/2lll l
Radv Miasta Sanoka z dnia 18 stvcznia 201 1r.
Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych
określona w Uchwale Nr XXXIX/344l17 Rady
Miasta Sanoka z dniaż0 lipca2017r.

realizacja ceIów publicznych i zadań określonych w
uchwale Rady Miasta
r

ealizac1 a

p

4l0 000.00

rzeds i ęwzi ęć wpĘwaj ących na poprawę

warunków korzystania z rodzinnych ogrodów
dz i ałkowych pr zez działkowców i zwi ększaj ących
dosteonośćsoołecznościmiasta do tęgo ogrodu

42

74 680.00

25 000.00

Zalącznik Nr 2 do llchwal1* Nr lV/25/l9
Rady Vliasta Sanoka z dnia l 7.0I.20l 9r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych
Szkola
Podstawowa Nr

1

Szkola
Podstawolya Nr

SzkoIa
2

Podstrwowa Nr

3

SzkoIa
Szkola
Podstawowa Nr 4 'odstawowa Nr

Szkoła
ó

Podstaworva Nr

8

Szkola
Potlstawowa Nr

9

Razem

Dochodv wlasne

58t 500

ż73 00o

3|s l00

356 l 60

l

00 000

520 000

,l0 000

2 l{t5 7ó0

Wvdatki

58t 500

273 000

Jl5 l00

35ó l60

l00 000

520 000

40 000

2 l85 760

Samonądowe
Pnedszko|e Nr

Samonądowe
1

Przedszko|e Nr

2

Samorządowe
Samorządowe
Przedszkole Nr 3 Pnedszkole Nr.l

Razem

Dochodv

200 000

400 000

300 000

230 000

l

l30 000

Wvdatki

200 000

400 000

300 000

230 000

l

l30 000

na

