
Załącznik Nr 2
Tabela nr 1

do uchwały budżetowej nr……………………..

Plan wydatków bieżących na 2011 rok

Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo
01030 Izby rolnicze

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

01095 Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

700 Gospodarka mieszkaniowa 
70004

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70095 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

750 Administracja publiczna 
75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75095 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

751

75101

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

752 Obrona narodowa 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00

Wydatki jednostek budżetowych 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ……………………………..roku

192 485,58
25 050,58
25 050,58
25 050,58

167 435,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 110 585,00

26 475,00
84 110,00
56 850,00
56 850,00

173 282,80
173 282,80
173 282,80
173 282,80
801 000,00

Rózne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 511 000,00
511 000,00
511 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

3 367 506,90
79 751,00
79 751,00
79 751,00

100 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00

3 036 745,90
11 000,00

3 025 745,90
2 355 098,90

670 647,00
85 010,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 25 010,00

60 000,00
1 000,00

59 000,00
66 000,00
66 000,00
66 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1 605,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 1 605,00

1 605,00
1 605,00



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
75412 Ochotnicze straże pożarne

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

756

75647

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

757 Obsługa długu publicznego 
75702

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
75704

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

801 Oświata i wychowanie 
80101 Szkoły podstawowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80104 Przedszkola
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80110 Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80113 Dowożenie uczniów do szkół
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80130 Szkoły zawodowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

149 512,20
149 512,20
18 400,00

131 112,20
32 428,00
98 684,20

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 60 500,00
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności 
budżetowych 60 500,00

60 500,00
35 000,00
25 500,00

1 606 153,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 872 000,00

872 000,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego 734 153,00

734 153,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

11 657 810,00
4 948 777,00

250 561,00
4 698 216,00
4 103 668,00

594 548,00
225 434,00
13 533,00

211 901,00
188 284,00
23 617,00

1 250 886,00
51 523,00

1 199 363,00
988 165,00

211 198,00
3 006 346,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 100 929,90

24 960,00

147 159,00
2 758 257,10

2 449 738,10
308 519,00
452 040,00

1 000,00

451 040,00
145 300,00
305 740,00

1 075 363,00
54 437,00

1 020 926,00
930 519,00
90 407,00

59 433,00
17 830,00
41 603,00
41 603,00



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80195 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

851 Ochrona zdrowia 
85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85195 Pozostała działalność
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

852 Pomoc społeczna 
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85212

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85213

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

85214

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85215 Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85216 Zasiłki stałe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85232 Centra Integracji Społecznej
Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85295 Pozostała działalność
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

522 060,00
1 658,00

520 402,00
178 197,00
342 205,00
117 471,00
117 471,00

1 180,00
116 291,00
170 480,00
10 000,00
10 000,00

2 000,00

8 000,00
150 000,00
110 000,00
40 000,00
10 000,00
30 000,00
10 480,00

7 000,00
3 480,00
3 480,00

6 725 008,00
10 000,00

5 000,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego

3 127 838,00
2 969 530,00

158 308,00
130 811,00
27 497,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świdczenia rodzinne

26 000,00
26 000,00
26 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 646 000,00

456 000,00
190 000,00
190 000,00
305 000,00
305 000,00
123 000,00
123 000,00
593 499,00
593 499,00
500 962,00
92 537,00

376 125,00
140 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 236 125,00

57 035,00
129 600,00
49 490,00

1 517 546,00
214 200,00

1 303 346,00
1 247 910,00

55 436,00



853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85395 Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
85401 Świetlice szkolne

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85406
360,00

Dotacje na zadania bieżące 360,00
85410 Internaty i bursy szkolne

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85415 Pomoc materialna dla uczniów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90002 Gospodarka odpadami
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90019

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90020

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90095 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje na zadania bieżące

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

92195 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 159 040,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

1 157 040,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 1 157 040,00

145 170,00
1 011 870,00

472 949,00
93 784,00

6 303,00
87 481,00
79 944,00
7 537,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne

291 805,00
6 404,00

285 401,00
103 326,00
182 075,00
87 000,00
85 000,00

2 000,00
2 000,00

725 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

330 000,00
330 000,00
330 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 80 000,00

80 000,00
80 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 1 000,00

1 000,00
1 000,00

14 000,00
14 000,00
14 000,00

1 088 473,00
41 020,00
41 020,00
41 020,00

947 453,00
947 453,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00



926 Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

92695 Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
                                                Razem wydatki

85 000,00
82 000,00

2 000,00
80 000,00
80 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

28 586 305,48



Załącznik Nr 2
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej nr………………………..

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział Rozdział § Nazwa Kwota w zł

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750 Administracja publiczna 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

801 Oświata i wychowanie 
80130 Szkoły zawodowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80195
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6630

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85410 Internaty i bursy szkolne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095 Pozostała działalność

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                                                Razem wydatki

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ……………………………..roku

156 293,00
156 293,00
156 293,00
156 293,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
82 500,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
Pozostała dzialalność 72 500,00

72 500,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 72 500,00

66 000,00
66 000,00
66 000,00

66 000,00
2 741 037,05

600 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego

600 000,00
600 000,00

2 141 037,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego

2 141 037,05
958 653,54

1 182 383,51
3 095 830,05
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