
          Załącznik Nr 3 
                                                                                                                do Uchwały Nr XIII / 187 / 03
                                                                                                                Rady Gminy Pawłowice
                                                                                                                z dnia 29.12.2003 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
   NA  ROK  2004  

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                        6.012.000,00
w tym:

rozdz. 01008 Melioracje wodne                                                                   80.000,00
- wydatki bieżące                                                                                         80.000,00 

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                   5.900.000,00                         
- wydatki inwestycyjne                                                                            5.900.000,00                              

rozdz. 01030 Izby rolnicze                                                                           12.000,00
- wydatki bieżące                                                                                         12.000,00

rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                             20.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          20.000,00    

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                             5.911.000,00
w tym:

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                    660.000,00
- wydatki bieżące                                                                                           660.000,00
w tym: 
a/ dotacje                                                    660.000,00

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                 200.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  200.000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                       5.051.000,00                                     
- wydatki bieżące                                                                                       1.096.000,00
w tym: 
a/ dotacje                                                1.096.000,00                          
- wydatki inwestycyjne                                                                               3.955.000,00   

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                1.540.880,00 
w tym:
                              
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej             310.880,00   
- wydatki bieżące                                                                                          310.880,00
w tym:
a/ dotacje                                                   310.880,00 

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             150.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            50.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  100.000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                          1.080.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            60.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                               1.020.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa                                                                                          350.000,00



w tym:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                              300.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                          300.000,00

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                50.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            50.000,00

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                    3.216.696,00
w tym:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                 59.384,00
- wydatki bieżące                                                                                            59.384,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                      57.000,00

rozdz. 75022 Rady gmin                                                                              275.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          275.000,00

rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                        2.882.312,00
- wydatki bieżące                                                                                       2.802.312,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                   2.100.000,00
b/ dotacje                                                       24.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                    80.000,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
             oraz sądownictwa                                                                                                       2.600,00
w tym:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
            i ochrony prawa                                                                      2.600,00
- wydatki bieżące                                                                                             2.600,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     110.482,00
w tym:

rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji                                                        10.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            10.000,00
w tym:
a/ dotacje                                          10.000,00

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                       90.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            70.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                    20.000,00

75414 Obrona cywilna                                                                                    10.482,00
- wydatki bieżące                                                                                            10.482,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne             9.482,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               110.000,00
w tym:

rozdz. 75647 Pobór podatków, i opłat niepodatkowych 
                      należności budżetowych                                                        110.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          110.000,00



Dz. 757 Obsługa długu publicznego                                                                                   50.000,00
w tym:
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek jst                 50.000,00
- wydatki  bieżące                                                                                           50.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                                                  110.000,00
w tym:

rozdz.. 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                   80.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            80.000,00

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                          30.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            30.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                      15.350.000,00
w tym:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                             7.759.134,00
- wydatki bieżące                                                                                       5.459.134,00           
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              4.110.700,00
- wydatki inwestycyjne                                                                               2.300.000,00
          
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                         1.800.000,00
- wydatki bieżące                                                                                         1.600.00,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              1.213.500,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  200.000,00
 
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                             3.284.866,00
- wydatki bieżące                                                                                       3.284.866,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne             2.643.000,00

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                 330.000,00
- wydatki bieżące                                                                                         330.000,00
w tym:
a/ dotacje                                              100.000,00      

rozdz. 80114 Zespoły ekon.-administracyjne szkół                                     450.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          450.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne               350.000,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                       1.400.000,00
- wydatki bieżące                                                                                       1.300.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            1.054.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  100.000,00

rozdz. 80130 Licea profilowane                                                                    263.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          263.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              120.000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           63.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            63.000,00
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                14.400,00



Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                 1.060.000,00
w tym:
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                                                      860.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            60.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  800.000,00

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                             200.000,00
- wydatki bieżące                                                                                         100.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                  3.500,00                  
- wydatki inwestycyjne                                                                                  100.000,00
 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                               1.498.009,00
w tym:
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                     pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej             2.700,00
- wydatki bieżące                                                                                              2.700,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne               2.700,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                      ubezpieczenia społeczne                                                         555.831,00      
- wydatki bieżące                                                                                          555.831,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne             15.000,00

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                            354.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          354.000,00

rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                       24.478,00
- wydatki bieżące                                                                                            24.478,00

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                    548.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          548.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            489.800,00

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            13.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            13.000,00                     

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       250.000,00
w tym:
                      
rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                    250.000,00                              
- wydatki bieżące                                                                                          250.000,00                    
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            233.000,00                                        

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   750.000,00
w tym:
                    
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                        150.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          150.000,00
w tym:
a/ dotacje                                            60.000,00

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                               600.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          500.000,00            
- wydatki inwestycyjne                                                                                  100.000,00
 



Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       1.958.000,00
w tym:
        
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              1.450.000,00             
- wydatki bieżące                                                                                          950.000,00
w tym:
a/ dotacje                                           950.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  500.000,00

rozdz. 92116 Biblioteki                                                                                 410.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          410.000,00
w tym:
a/ dotacje                                          410.000,00
  
rozdz. 92195 Pozostała działalność                                                               98.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            98.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                            480.000,00
w tym:

rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                             480.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          480.000,00 
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                2.500,00
b/ dotacje                                           360.000,00                   

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI                                                                  38.759.667,00


