
                                                                                                                Załącznik Nr 3  
                                                                                                                do Uchwały Nr III/26/2006 
                                                                                                                Rady Gminy Pawłowice                                     
                                                                                                                z dnia 27.12.2006 r. 
 
 

WYDATKI BUDśETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD śETOWEJ 
 NA  ROK  2007 

 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                           5.944.000,00                                
w tym: 
rozdz. 01008 Melioracje wodne                                                                   95.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                         95.000,00  
 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                   5.800.000,00                          
- wydatki inwestycyjne                                                                            5.800.000,00                               
w tym: 
a/ dotacje                                                5.800.000,00 
 
rozdz. 01030 Izby rolnicze                                                                           13.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                         13.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                    13.000,00 
 
rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                             36.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          36.000,00     
 
 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                                                             7.652.567,00                                                           
w tym: 
 
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                    700.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                         700.000,00 
w tym:  
a/ dotacje                                                    700.000,00 
 
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                 767.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                 767.000,00 
w tym:  
a/ dotacje                                                     400.000,00                                                 
 
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                     550.567,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            67.567,00  
- wydatki inwestycyjne                                                                                  483.000,00                                                               
w tym:  
a/ dotacje                                                      483.000,00                       
 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                       5.635.000,00                                      
- wydatki bieŜące                                                                                          885.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                               4.750.000,00    
 
 
Dz. 700 Gospodarka mi eszkaniowa                                                                                 2.882.288,00                                                                              
w tym:                               
rozdz. 70004 RóŜne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej            1.220.000,00   
- wydatki bieŜące                                                                                        1.220.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                      976.500,00  
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rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              110.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            60.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                    50.000,00 
 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                           1.552.288,00                                 
- wydatki bieŜące                                                                                           352.288,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                1.200.000,00 
 
 
Dz. 710 Działalno ść usługowa                                                                                              346.000,00 
w tym: 
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                              130.000,00  
- wydatki bieŜące                                                                                          130.000,00 
 
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                               180.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                           180.000,00 
 
rozdz. 71035 Cmentarze                                                                                 36.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                             36.000,00 
 
 
Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                       4.362.995,00 
w tym: 
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                 66.125,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            66.125,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                      66.125,00 
 
rozdz. 75022 Rady gmin                                                                               257.200,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          257.200,00 
 
rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                         3.869.670,00 
- wydatki bieŜące                                                                                       3.634.170,00  
w tym:  
a/ wynagrodzenia i pochodne                   2.755.200,00 
b/ dotacje                                                       51.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                  235.500,00 
 
rozdz. 75075 Promocja j.s.t                                                                           170.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                           165.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                       5.000,00 
 
 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa  
             oraz s ądownictwa                                                                                                       2.700,00 
w tym: 
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

            i ochrony prawa                                                                      2.700,00 
- wydatki bieŜące                                                                                             2.700,00 
 
 
Dz. 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa                                     217.209,0 0 
w tym: 
rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji                                                  50.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            50.000,00 
w tym:  
a/ dotacje                                          50.000,00                    
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rozdz. 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne                                                     157.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          157.000,00                                                                                  
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                              22.300,00 
 
rozdz. 75414 Obrona cywilna                                                                         10.209,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            10.209,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                9.909,00 

 
 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznyc h od innych jednostek nie 
posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem                   115.000,00  
w tym: 
 
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i  nie podatkowych  
                      naleŜności budŜetowych                                                         115.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          115.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                              37.000,00 
 
 
            
Dz. 757 Obsługa długu publicznego                                                                                    227.900,00 
w tym: 
 
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartoś., kredytów i poŜyczek jst                156.000,00 
- wydatki  bieŜące                                                                                          156.000,00 
w tym:  
a/ na obsługę długu j.s.t                                       156.000,00 
 
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
                      przez jednostkę samorządu terytorialnego                               71.900,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            71.900,00 
w tym: 
a/ wydatków przypadających do spłaty z tytułu 
    poręczeń udzielonych przez j.s.t                         71.900,00 
 
 
 
Dz. 758 RóŜne rozliczenia                                                                                                     320.104,00 
w tym: 
rozdz.. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe                                                     5.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                              5.000,00 
 
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                          30.000,00                                                        
- wydatki bieŜące                                                                                            30.000,00 
 
rozdz. 75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin                    285.104,00 
- wydatki bieŜące                                                                                           285.104,00 
w tym: 
a/ wpłata do budŜetu państwa                                                                        285.104,00 
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Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                        15.200.000,00 
w tym:      
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                             6.910.000,00                                             
- wydatki bieŜące                                                                                       6.210.000,00            
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                            4.868.660,00               
- wydatki inwestycyjne                                                                                  700.000,00 
           
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                         1.768.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                       1.768.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                           1.426.730,00               
 
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                             3.572.000,00                                                                            
- wydatki bieŜące                                                                                       3.572.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                           3.026.050,00             
 
rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół                                                 354.000,00                                                  
- wydatki bieŜące                                                                                         354.000,00      
 
rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno.-administracyjne szkół                         533.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          533.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                            432.500,00         

 
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                        1.705.000,00                                                          
- wydatki bieŜące                                                                                        1.705.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                         1.462.000,00 
 
rozdz. 80123 Licea profilowane                                                                      88.000,00                                        
- wydatki bieŜące                                                                                            88.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                             77.600,00 
           
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                                                    200.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                           200.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                          173.600,00 
 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           70.000,00                                                   
- wydatki bieŜące                                                                                            70.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                           15.000,00 
 
 
Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                      282.000,00 
w tym: 
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                                                        62.000,00                                                                      
- wydatki bieŜące                                                                                            62.000,00 
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              210.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          103.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                  12.000,00  
b/ dotacje                                                 26.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                  107.000,00 
rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii                                                     10.000,00  
- wydatki bieŜące                                                                                             10.000,00 
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Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                                  4.034.126,00                                                                 
w tym: 
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia  
                    emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             2.858.860,00 
- wydatki bieŜące                                                                                       2.858.860,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne            129.760,00  
 
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
                     pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz   
                     niektóre świadczenia rodzinne                                                    4.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                              4.000,00 
 
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                      ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                         340.527,00   
- wydatki bieŜące                                                                       340.527,00 

 
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                            100.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          100.000,00 
 
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                    643.366,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          636.366,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne            517.066,00 
- wydatki inwestycyjne                           7.000,00 
 
rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                               87.373,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            87.373,00 
 
 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                         294.000,00 
w tym:                   
rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                    257.000,00                               
- wydatki bieŜące                                                                                          257.000,00                     
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne            222.810,00                                         
 
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                37.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                           37.000,00 
 
      
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                    905.800,00 
w tym:                     
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                        140.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          140.000,00 
 
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 15.800,00 
- wydatki bieŜące                                                                                            15.800,00 
 
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                750.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          550.000,00             
- wydatki inwestycyjne                                                                                  200.000,00 
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Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       1.653.000,00 
w tym:         
 
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                               1.150.000,00              
- wydatki bieŜące                                                                                       1.150.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                         1.150.000,00 
 
rozdz. 92116 Biblioteki                                                                                 503.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          503.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                          503.000,00 
   
 
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                         3.135.800,00 
w tym: 
 
rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                          3.135.800,00 
- wydatki bieŜące                                                                                          735.800,00  
w tym: 
a/ dotacje                                           735.800,00                    
- wydatki inwestycyjne                                                                                2.400.000,00 
 
 
 
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI                                                                  47.575.489,00                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

W Y D A T K I   B U D ś E T U   G M I N Y 
 

 
 
 

 
Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budŜetowej. 

 
                                                                                                                             w złotych 

Dział Plan na rok 2007 
010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.944.000,00 
600 – Transport i łączność 7.652.567,00 
700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.882.288,00 
710 – Działalność usługowa 346.000,00 
750 – Administracja publiczna 4.362.955,00 
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa          
2.700 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

217.209,00 

756 - Dochody od osób prawnych, od osób    
          fizycznych, od innych jednostek nie     
          posiadających osobowości prawnej oraz    
          wydatki związane z ich poborem 

115.000,00 

757 – Obsługa długu publicznego                                            227.900,00 
758 – RóŜne rozliczenia 320.104,00 
801 – Oświata i wychowanie 15.200.000,00 
851 – Ochrona zdrowia 282.000,00 
852 – Pomoc społeczna 4.034.126,00 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 294.000,00 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona   
          środowiska 

905.800,00 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
          narodowego 

1.653.000,00 

926 – Kultura fizyczna i sport 3.135.800,00 
                  RAZEM 47.575.489,00  
 

 
 
 
 
 

 


