
Załącznik Nr 3
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Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

   NA  ROK  2005  

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                           5.141.000,00

w tym:

rozdz. 01008 Melioracje wodne                                                                 100.000,00

- wydatki bieżące                                                                                       100.000,00 

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                   5.000.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                            5.000.000,00                              

rozdz. 01030 Izby rolnicze                                                                           12.000,00

- wydatki bieżące                                                                                         12.000,00

rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                             29.000,00

- wydatki bieżące                                                                                          29.000,00    

Dz. 600 Transport i łączność                                                                9.707.800,00

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                                                 134.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                 134.000,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                     230.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                  230.000,00



rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                       8.683.800,00                                     

- wydatki bieżące                                                                                       1.297.800,00

w tym: 

a/ dotacje                                                                                                   1.297.800,00                          

- wydatki inwestycyjne                                                                               7.386.000,00   

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                      1.862.133,00

w tym:

rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej             500.000,00  

- wydatki bieżące                                                                                          500.000,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                     500.000,00 

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        80.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                    80.000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                          1.282,133,00                                
- wydatki bieżące                                                                                          122.133,00
- wydatki inwestycyjne                                                                               1.160.000,00
w tym:
a/ dotacje                                                                                                     100.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa                                                                  453.500,00

w tym:

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

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                        150.000,00

- wydatki bieżące                                                                                          150.000,00

rozdz. 71035 Cmentarze                                                                                   3.500,00
- wydatki bieżące                                                                                               3.500,00

Dz. 750 Administracja publiczna                                                            3.529.688,00
w tym:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                 61.688,00
- wydatki bieżące                                                                                            61.688,00



w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                                 58.000,00

rozdz. 75022 Rady gmin                                                                                 265.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          265.000,00

rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                         3.203.000,00

- wydatki bieżące                                                                                       3.123.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                   2.371.750,00
- 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          130.647,00
w tym:
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                     120.500,00

- wydatki bieżące                                                                                          120.500,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            18.000,00

75414 Obrona cywilna                                                                                    10.147,00
- wydatki bieżące                                                                                            10.147,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne             9.747,00

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, opłat i   niepodatkowych 
                      należności budżetowych                                                        110.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          110.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                  47.000,00
            

Dz. 757 Obsługa długu publicznego                                                          65.000,00
w tym:
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek jst                 65.000,00
- wydatki  bieżące                                                                                           65.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                           80.000,00
w tym:

rozdz.. 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                   50.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            50.000,00



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

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                            14.967.033,00
w tym:
      
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                             6.418.520,00
- wydatki bieżące                                                                                       5.918.520,00           
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              4.638.330,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  500.000,00
          

rozdz. 80104 Przedszkola                                                                         1.838.199,00
- wydatki bieżące                                                                                       1.658.199,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              1.257.623,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                  180.000,00
 
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                             3.378.792,00
- wydatki bieżące                                                                                       3.378.792,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne             2.831.354,00

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                 330.000,00
- wydatki bieżące                                                                                         330.000,00     

rozdz. 80114 Zespoły ekon.-administracyjne szkół                               460.000,00

- wydatki bieżące                                                                                          460.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne               360.000,00

-4-

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                        2.189.216,00
- wydatki bieżące                                                                                       1.619.216,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            1.409.214,00
- wydatki inwestycyjne                                                                              570.000,00

rozdz. 80123 Licea profilowane                                                                    289.067,00
- wydatki bieżące                                                                                          289.067,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              137.274,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           63.239,00
- wydatki bieżące                                                                                            63.239,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                         1.765.000,00
w tym:

rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                                              1.550.000,00
- wydatki bieżące                                                                                            60.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                               1.490.000,00

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                             215.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          115.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                  15.000,00                  
- wydatki inwestycyjne                                                                                  100.000,00



 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                      2.629.707,00
w tym:
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
                     i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               1.375.983,00
- wydatki bieżące                                                                                       1.375.983,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne             86.025,00 
 
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                     pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej             1.962,00
- wydatki bieżące                                                                                              1.962,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne               1.962,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                      ubezpieczenia społeczne                                                         502.322,00      
- wydatki bieżące                                                                                          502.322,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne              2.000,00

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                            228.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          228.000,00

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                    516.640,00
- wydatki bieżące                                                                                          516.640,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            446.551,00

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze              4.800,00
- wydatki bieżące                                                                                              4.800,00                     

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                             282.967,00

w tym:

                      

rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                    233.467,00                              
- wydatki bieżące                                                                                          233.467,00                    
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne            206.766,00                                        

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                49.500,00
- wydatki bieżące                                                                                           49.500,00
     

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        943.000,00

w tym:

                    
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                        173.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          173.000,00
w tym:
a/ dotacje                                            50.000,00

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                          770.000,00



- wydatki bieżące                                                                                          570.000,00            
- wydatki inwestycyjne                                                                              200.000,00
 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 1.652.000,00

w tym:

        

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              1.100.000,00             

- wydatki bieżące                                                                                       1.000.000,00

w tym:

a/ dotacje                                         1.000.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                  100.000,00

rozdz. 92116 Biblioteki                                                                                 432.000,00
- wydatki bieżące                                                                                          432.000,00
w tym:
a/ dotacje                                          432.000,00
  
rozdz. 92195 Pozostała działalność                                                              120.000,00
- wydatki bieżące                                                                                           120.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                 511.000,00
w tym:

rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                             511.000,00

- wydatki bieżące                                                                                       461.000,00 
w tym:
a/ dotacje                                           461.000,00                   
- wydatki inwestycyjne                                                                              50.000,00

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI                                                    43.833.075,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2005



I.  D O C H O D Y

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa                                                  10.147,00         
rozdz. 75414 Obrona cywilna                                                                                                    10.147,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
              na podstawie porozumień między j.s.t                                                                         10.147,00

II. W Y D A T K I

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa                                                  10.147,00         
rozdz. 75414 Obrona cywilna                                                                                                    10.147,00
wydatki bieżące                                                                                                                         10.147,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      9.747,00


