
Plan wydatków Gminy Oleśnica  na 24.11.2009

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem

2 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
32 100,004300 Zakup usług pozostałych

34 100,0001008 Melioracje wodne

25 500,004270 Zakup usług remontowych
2 534 641,736050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
972 229,706058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
324 076,576059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
11 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

3 867 448,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

27 301,002850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

27 301,0001030 Izby rolnicze

4 196,054210 Zakup materiałów i wyposażenia
408 450,764430 Różne opłaty i składki

400,004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 000,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

414 046,8101095 Pozostała działalność

010 4 342 895,81Rolnictwo i łowiectwo

1 000,004430 Różne opłaty i składki
1 000,0060011 Drogi publiczne krajowe

3 000,004430 Różne opłaty i składki
150 000,006300 Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

153 000,0060014 Drogi publiczne powiatowe

4 533,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
735,004120 Składki na Fundusz Pracy

71 500,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
566 900,004270 Zakup usług remontowych

96 000,004300 Zakup usług pozostałych
165 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

904 668,0060016 Drogi publiczne gminne

15 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
10 300,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

Strona: 1

2 370 300,0060017 Drogi wewnetrzne

600 3 428 968,00Transport i łączność



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
984 900,004270 Zakup usług remontowych

18 700,004300 Zakup usług pozostałych
1 341 400,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

7 000,004260 Zakup energii

7 000,0070004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej

2 000,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
6 020,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

342 815,004270 Zakup usług remontowych
283 100,004300 Zakup usług pozostałych

8 000,004430 Różne opłaty i składki
7 000,004480 Podatek od nieruchomości

70,004520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

4 286,004590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych

22 000,004610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

572 490,166050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

240 193,656058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

285 216,196059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

77 071,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

1 850 262,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000,004300 Zakup usług pozostałych
5 000,0070095 Pozostała działalność

700 1 862 262,00Gospodarka mieszkaniowa

720,034210 Zakup materiałów i wyposażenia
7 500,004270 Zakup usług remontowych

19 080,004300 Zakup usług pozostałych
5 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

32 300,0371035 Cmentarze
710 32 300,03Działalność usługowa

47 830,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 350,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 132,004120 Składki na Fundusz Pracy
2 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

500,004300 Zakup usług pozostałych
1 000,004370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
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62 012,0075011 Urzędy wojewódzkie
750 3 230 865,97Administracja publiczna



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
1 000,004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

200,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

181 000,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
8 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,004300 Zakup usług pozostałych
1 500,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
2 000,004420 Podróże służbowe zagraniczne
3 500,004430 Różne opłaty i składki

216 500,0075022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

4 315,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

100 150,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 482 386,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 800,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
235 452,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

39 649,004120 Składki na Fundusz Pracy
32 000,004140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
54 912,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

104 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
52 000,004260 Zakup energii

9 812,004270 Zakup usług remontowych
3 000,004280 Zakup usług zdrowotnych

391 835,004300 Zakup usług pozostałych
11 437,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
12 900,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
50 000,004370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
5 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii
25 000,004410 Podróże służbowe krajowe

2 000,004420 Podróże służbowe zagraniczne
58 000,004430 Różne opłaty i składki
40 200,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych
1 000,004510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

15 887,974700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

5 000,004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

27 000,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

43 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

2 894 235,9775023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem

600,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
8 024,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

17 126,004300 Zakup usług pozostałych
300,004430 Różne opłaty i składki

26 050,0075075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

9 050,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 120,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
7 550,004300 Zakup usług pozostałych

11 348,004430 Różne opłaty i składki

32 068,0075095 Pozostała działalność

241,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
39,004120 Składki na Fundusz Pracy

1 595,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 875,0075101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 177,423030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
391,404110 Składki na ubezpieczenia społeczne

63,484120 Składki na Fundusz Pracy
3 559,014170 Wynagrodzenia bezosobowe
3 026,434210 Zakup materiałów i wyposażenia

57,344300 Zakup usług pozostałych
50,154410 Podróże służbowe krajowe

1 396,774740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

16 722,0075113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

751 18 597,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

10 200,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
10 200,0075404 Komendy wojewódzkie Policji

15 000,006300 Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

15 000,0075411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

132 515,002580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

7 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

139 515,0075412 Ochotnicze straże pożarne

1 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,0075414 Obrona cywilna
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3 000,0075495 Pozostała działalność

754 168 715,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
300,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 700,004260 Zakup energii

49 000,004100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
3 000,004300 Zakup usług pozostałych

11 000,004610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

63 000,0075647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

756 63 000,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

20 000,008010 Rozliczenia z bankami związane z
obsługą długu publicznego

18 490,528070 Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu
krajowego.

239 476,008110 Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

277 966,5275702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

757 277 966,52Obsługa długu publicznego

3 000,003070 Wydatki osobowe niezaliczone do
uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom

3 000,0075814 Różne rozliczenia finansowe

20 000,004810 Rezerwy
20 000,0075818 Rezerwy ogólne i celowe

758 23 000,00Różne rozliczenia

200 306,643020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3 333 436,834010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
239 633,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
590 907,714110 Składki na ubezpieczenia społeczne

94 728,574120 Składki na Fundusz Pracy
23 550,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

265 393,604210 Zakup materiałów i wyposażenia
51 183,004240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek
344 463,004260 Zakup energii
363 700,004270 Zakup usług remontowych

5 300,004280 Zakup usług zdrowotnych
94 558,004300 Zakup usług pozostałych

2 589,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
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5 969 574,3580101 Szkoły podstawowe
801 9 651 242,48Oświata i wychowanie



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
16 300,004370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
10 387,004410 Podróże służbowe krajowe
11 911,004430 Różne opłaty i składki

244 977,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4 900,004700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

6 900,004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

22 400,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

42 050,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

31 164,573020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

364 693,424010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
24 266,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
64 577,894110 Składki na ubezpieczenia społeczne
10 252,354120 Składki na Fundusz Pracy

551,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 500,004240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek
25 336,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

524 341,2380103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

149 001,002310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

8 069,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

87 933,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
13 890,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2 298,004120 Składki na Fundusz Pracy
5 622,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

266 813,0080104 Przedszkola

10 996,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

1 332 647,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
100 279,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
240 205,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

38 364,004120 Składki na Fundusz Pracy
4 200,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

21 609,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
33 644,004240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek
119 190,004260 Zakup energii

10 290,004270 Zakup usług remontowych
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2 105 666,0080110 Gimnazja



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
2 073,004280 Zakup usług zdrowotnych

20 580,004300 Zakup usług pozostałych
1 200,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4 000,004370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
12 500,004410 Podróże służbowe krajowe

2 500,004430 Różne opłaty i składki
80 580,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych
1 611,004700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej
3 374,004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

10 324,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

55 500,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

15 678,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 412,004120 Składki na Fundusz Pracy

110 566,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
558 723,004300 Zakup usług pozostałych

686 379,0080113 Dowożenie uczniów do szkół

9 860,752320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

27 969,754700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

37 830,5080146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

600,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 148,404170 Wynagrodzenia bezosobowe

58 890,004300 Zakup usług pozostałych

60 638,4080195 Pozostała działalność

13 000,002560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego

13 000,0085121 Lecznictwo ambulatoryjne

26 000,002820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

23 413,304170 Wynagrodzenia bezosobowe
28 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

800,004240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

18 450,004270 Zakup usług remontowych
40 750,004300 Zakup usług pozostałych

36,704410 Podróże służbowe krajowe
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150 200,0085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851 201 818,00Ochrona zdrowia



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
300,004700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej
11 950,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

35 000,002810 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom

3 618,004280 Zakup usług zdrowotnych

38 618,0085195 Pozostała działalność

97 000,004330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego

97 000,0085202 Domy pomocy społecznej

3 258 020,003110 Świadczenia społeczne
50 050,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 890,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
23 425,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 300,004120 Składki na Fundusz Pracy
3 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,004300 Zakup usług pozostałych
2 100,004370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
200,004410 Podróże służbowe krajowe

1 500,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

1 515,004700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

3 000,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

3 359 000,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

13 285,004130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

13 285,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.

263 135,803110 Świadczenia społeczne
15 271,203119 Świadczenia społeczne

278 407,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

90 000,003110 Świadczenia społeczne
90 000,0085215 Dodatki mieszkaniowe

346 830,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
27 821,404018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
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668 260,8085219 Ośrodki pomocy społecznej

852 4 794 952,80Pomoc społeczna



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
1 472,904019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 632,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
57 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4 426,304118 Składki na ubezpieczenia społeczne
234,694119 Składki na ubezpieczenia społeczne

8 750,004120 Składki na Fundusz Pracy
681,624128 Składki na Fundusz Pracy

36,094129 Składki na Fundusz Pracy
2 500,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

19 943,704178 Wynagrodzenia bezosobowe
1 056,304179 Wynagrodzenia bezosobowe

12 300,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
11 338,534218 Zakup materiałów i wyposażenia

600,274219 Zakup materiałów i wyposażenia
3 916,004260 Zakup energii

38 214,004270 Zakup usług remontowych
270,004280 Zakup usług zdrowotnych

12 830,004300 Zakup usług pozostałych
58 270,744308 Zakup usług pozostałych

3 086,264309 Zakup usług pozostałych
1 300,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

474,864368 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

25,144369 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 100,004370 Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

20 000,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 500,004410 Podróże służbowe krajowe
380,004430 Różne opłaty i składki

5 667,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

1 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

533,004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

94,974748 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

5,034749 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 370,004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

569,834758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

30,174759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
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5 000,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem
750,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
150,004120 Składki na Fundusz Pracy

4 100,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,003110 Świadczenia społeczne
6 000,0085278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10 000,002800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

256 000,003110 Świadczenia społeczne
2 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,004300 Zakup usług pozostałych

278 000,0085295 Pozostała działalność

21 500,004300 Zakup usług pozostałych

21 500,0085412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży

85 961,003240 Stypendia dla uczniów
16 590,003260 Inne formy pomocy dla uczniów

102 551,0085415 Pomoc materialna dla uczniów

854 124 051,00Edukacyjna opieka wychowawcza

4 000,004430 Różne opłaty i składki
4 000,0090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

280 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

23 614,006650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

303 614,0090002 Gospodarka odpadami

800,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
200,004120 Składki na Fundusz Pracy

5 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
27 752,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,004270 Zakup usług remontowych
209 000,004300 Zakup usług pozostałych

3 029,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

246 781,0090003 Oczyszczanie miast i wsi

1 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
250,004120 Składki na Fundusz Pracy

5 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

75 000,004300 Zakup usług pozostałych

83 250,0090004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
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900 1 870 702,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem

2 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,0090008 Ochrona różnorodności biologicznej i
krajobrazu

5 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
400 000,004260 Zakup energii
150 000,004270 Zakup usług remontowych
496 357,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
40 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

1 091 357,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

139 700,004300 Zakup usług pozostałych
139 700,0090095 Pozostała działalność

1 356 100,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

1 356 100,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

81 400,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

81 400,0092116 Biblioteki

921 1 437 500,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

610,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
100,004120 Składki na Fundusz Pracy

4 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 970,004260 Zakup energii

500,004300 Zakup usług pozostałych
1 030,004430 Różne opłaty i składki

1 235 900,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

80 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

1 327 110,0092601 Obiekty sportowe

319 190,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

319 190,0092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu

5 000,003040 Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,0092695 Pozostała działalność

926 1 651 300,00Kultura fizyczna i sport
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Razem 33 180 136,61
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