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ZARZĄDZENIE NR 1/06 
BURMISTRZA RZEPINA 

 
z dnia 2 stycznia 2006r. 

 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rzepinie 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam: 

§ 1. Nadać regulamin Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Rzepinie w następującym brzmieniu: 

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskie-
go w Rzepinie określa: 

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego 
w Rzepinie; 

2) organizację urzędu; 

3) zasady funkcjonowania urzędu; 

4) zakres działania kierownictwa urzędu i po-
szczególnych referatów oraz stanowisk pracy 
w urzędzie. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 



Dziennik Urzędowy                                                  -  2029  -                                                                poz. 570 
Województwa Lubuskiego Nr 24 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę 
Rzepin; 

2) radzie – należy przez to rozumieć Radę 
Miejską w Rzepinie; 

3) burmistrzu, zastępcy burmistrza, skarbniku  
– należy przez to rozumieć odpowiednio: 
Burmistrza Rzepina, Zastępcę Burmistrza 
Rzepina, Skarbnika Gminy Rzepin. 

3. Urząd jest jednostką budżetową gminy. 

4. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych  
w nim pracowników. 

5. Siedzibą Urzędu jest Rzepin, Pl. Ratuszowy 1. 

6. Urząd jest czynny w dniach roboczych  
w godzinach od 7:30 do 15:30. 

7. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także 
w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pra-
cy w godzinach od 9:00 do 17:00. 

8. Urząd stanowi aparat pomocniczy rady, jej 
komisji i burmistrza. 

9. Do zakresu działania Urzędu należy zapew-
nienie warunków należytego wykonywania zadań 
spoczywających na gminie: 

1) zadań własnych; 

2) zadań zleconych; 

3) zadań wykonywanych na podstawie porozu-
mienia z organizacjami administracji rządo-
wej (zadań powierzonych); 

4) zadań publicznych powierzonych gminie  
w drodze porozumienia międzygminnego; 

5) zadań publicznych powierzonych gminie  
w drodze porozumienia komunalnego zawar-
tego z powiatem, które nie zostały powierzo-
ne gminnym jednostkom organizacyjnym, 
związkom komunalnym lub przekazane innym 
podmiotom na podstawie umów. 

10. Do zadań urzędu należy zapewnienie po-
mocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań  
i kompetencji. W szczególności do zadań należy: 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych 
do podejmowania uchwał, wydawanie decy-
zji, postanowień i innych aktów z zakresu 
administracji publicznej oraz podejmowanie 
innych czynności prawnych przez organy 
gminy; 

2) wykonywanie – na podstawie udzielonych 
upoważnień – czynności faktycznych wcho-
dzących w zakres zadań gminy; 

3) zapewnienie organom gminy możliwości 
przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwia-
nia skarg i wniosków; 

4) przygotowywanie materiałów do uchwalania 
i wykonywanie budżetu gminy oraz innych 
aktów organów gminy; 

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa oraz uchwał 
organów gminy; 

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do 
odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji; 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych do-
stępnego do powszechnego wglądu w siedzi-
bie urzędu; 

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, a w szczególności: 

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie  
i wysyłanie korespondencji, 

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, 

c) przechowywanie akt, 

d) przekazywanie akt do archiwum; 

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących 
urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa pracy. 

11. W skład Urzędu wchodzą następujące refe-
raty i samodzielne stanowiska pracy: 

1) referat ogólno-organizacyjny (ROO), w skład 
którego wchodzą następujące stanowiska 
pracy: 

a) stanowisko ds. obrony cywilnej i wojsko-
wości, 

b) stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych, 

c) stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, 

d) palacz c.o. konserwator, traktorzysta, 

e) sprzątaczka (1/2 etatu),  

f) sprzątaczka (1/2 etatu), 

g) palacz c.o. (okres grzewczy), 

h) palacz c.o. (okres grzewczy); 

2) referat finansowo-księgowy (RFK), w skład 
którego wchodzą następujące stanowiska: 

a) kierownik referatu – Skarbnik Gminy, 

b) zastępca skarbnika gminy – stanowisko ds. 
księgowości budżetowej, 

c) stanowisko ds. księgowości jednostki i ra-
portowania środków pomocowych, 

d) stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych  
i kontroli wewnętrznej, 

e) stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, 
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f) stanowisko ds. księgowości podatkowej, 

g) stanowisko ds. płac i gospodarki materia-
łowej, 

h) kasjer; 

3) referat infrastruktury i rozwoju gospodarcze-
go (RIRG), w skład którego wchodzą następu-
jące stanowiska: 

a) stanowisko ds. drogownictwa i zamówień 
publicznych, 

b) stanowisko ds. budownictwa i gospodarki 
przestrzennej, 

c) stanowisko ds. gospodarki nieruchomo-
ściami, 

d) stanowisko ds. ewidencji działalności go-
spodarczej, 

e) stanowisko ds. ochrony środowiska, go-
spodarki wodnej i rolnictwa, 

f) stanowisko ds. geodezji i ewidencji grun-
tów; 

4) urząd Stanu Cywilnego (USC) w skład które-
go wchodzą następujące stanowiska: 

a) kierownik, 

b) stanowisko ds. dowodów osobistych i ewi-
dencji ludności - zastępca kierownika; 

5) samodzielne stanowisko ds. spraw promocji 
gminy (SPG); 

6) samodzielne stanowisko ds. środków pomo-
cowych i organizacji pozarządowych, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, sportu i ochrony 
zdrowia, (SPOP); 

7) samodzielne stanowisko – pełnomocnik ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
(PPA); 

8) radca prawny. 

12. Kierowników referatów, za wyjątkiem kie-
rownika referatu finansowo-księgowego powołuje 
Burmistrz odrębnym zarządzeniem. 

13. Referatami kierują kierownicy referatów. 

14. Referaty dzielą się na stanowiska pracy. 

15. Przy sporządzaniu pism w referatach oraz 
na stanowiskach pracy, sporządzający posługuje 
się w/w odpowiednimi znakami skrótów nazw 
referatów i stanowisk pracy w oznaczeniu pisma. 

16. Strukturę organizacyjną urzędu określa 
schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do 
regulaminu. 

17. Urząd działa w oparciu o następujące zasa-
dy: 

1) praworządność; 

2) służebność wobec społeczności lokalnej; 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem pu-
blicznym; 

4) jednoosobowego kierownictwa; 

5) planowania pracy; 

6) kontroli wewnętrznej; 

7) podział zadań pomiędzy kierownictwo urzędu 
i poszczególne referaty oraz wzajemnego 
współdziałania. 

18. Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich 
obowiązków i zadań urzędu działają na podstawie 
i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego 
jego przestrzegania. Pracownicy urzędu w wyko-
nywaniu zadań urzędu i swoich obowiązków są 
obowiązani służyć gminie i państwu. 

19. Gospodarowanie środkami rzeczowymi 
odbywa się w sposób racjonalny, celowy  
i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej 
staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

20. Zakupy i inwestycje dokonywane są po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

21. Urzędem kieruje burmistrz na zasadzie jed-
noosobowego kierownictwa. Burmistrz kieruje 
urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń 
służbowych i pism ogólnych. 

22. W urzędzie działa kontrola wewnętrzna, 
której celem jest zapewnienie prawidłowości wy-
konywania zadań urzędu przez poszczególne refe-
raty i wykonywania obowiązków przez poszcze-
gólnych pracowników urzędu. Formy organizacyj-
ne systemu kontroli wewnętrznej, jej zadania  
i funkcje, ogólne zasady funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz ramowe zakresy funkcji 
kontrolnych pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach pracowniczych zawarte są w odrębnym 
regulaminie kontroli wewnętrznej i obiegu doku-
mentów w Urzędzie Miejskim w Rzepinie. 

23. Referaty realizują zadania wynikające  
z przepisów prawa i regulaminu w zakresie ich 
właściwości rzeczowej. Referaty są zobowiązane 
do współdziałania z pozostałymi komórkami orga-
nizacyjnymi urzędu w szczególności w zakresie 
wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

24. Zakres zadań zastępcy burmistrza: 

zastępca burmistrza podejmuje czynności kierow-
nika urzędu pod nieobecność burmistrza lub wyni-
kającej z innych przyczyn niemożności pełnienia 
obowiązków przez burmistrza. Wykonywanie bez-
pośredniego nadzoru nad komórkami organiza-
cyjnymi zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Za-
stępca burmistrza wykonuje inne zadania na pole-
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cenie lub z upoważnienia burmistrza. Do zadań 
zastępcy burmistrza należy zapewnienie sprawne-
go funkcjonowania urzędu w szczególności:  

a) opracowanie projektów zmian regulaminu, 

b) opracowanie projektów podziału referatu na 
stanowiska pracy, 

c) opracowanie zakresów czynności na stanowi-
sku pracy, 

d) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz 
prowadzenie spraw związanych z doskonale-
niem kadr, 

e) przedkładanie burmistrzowi propozycji doty-
czących usprawnienia pracy urzędu, 

f) nadzór nad przygotowywaniem projektów 
uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza, 

g) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowe-
go wobec pracowników bezpośrednio mu 
podległych, 

h) koordynacja i nadzór na pracami remonto-
wymi w urzędzie i zakupem środków trwa-
łych, 

i) koordynacja i organizacja spraw związanych  
z wyborami i spisami, 

j) wykonywanie zadań pełnomocnika burmi-
strza ds. jakości, 

k) wykonywanie innych zadań na polecenie lub 
z upoważnienia burmistrza. 

25. Do zadań skarbnika należy wykonywanie 
funkcji głównego księgowego, a w szczególności: 

1) wykonywanie określonych przepisami prawa 
obowiązków w zakresie rachunkowości; 

2) kierowanie pracą referatu finansowo - księ-
gowego; 

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu 
gminy; 

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mo-
gących spowodować powstanie zobowiązań 
pieniężnych i udzielenie upoważnień innym 
osobom do dokonywania kontrasygnaty; 

5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu; 

6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdaw-
czości budżetowej; 

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych 
przepisami prawa oraz zadań wynikających 
z poleceń lub upoważnień burmistrza. 

26. Zadania kierowników referatów: 

1) kierownicy poszczególnych referatów kierują  
i zarządzają nimi w sposób zapewniający 
optymalną realizację zadań referatów i pono-

szą za to odpowiedzialność przed burmi-
strzem; 

2) kierownicy referatów odpowiadają w szcze-
gólności za organizację pracy referatu i ter-
minowość załatwiania spraw; 

3) kierownicy poszczególnych referatów urzędu 
są bezpośrednimi przełożonymi podległych 
im pracowników i sprawują nadzór nad nimi; 

27. Do wspólnych zadań referatów należy: 

1) przygotowywanie materiałów oraz podejmo-
wanie czynności organizatorskich na potrzeby 
organów gminy, a w szczególności: 

a) prowadzenie postępowania administracyj-
nego i przygotowywanie materiałów oraz 
projektów decyzji administracyjnych, a tak-
że wykonywanie zadań wynikających  
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, 

b) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komi-
sjom rady, burmistrzowi i jednostkom po-
mocniczym gminy w wykonywaniu ich za-
dań, 

c) współdziałanie ze skarbnikiem przy opra-
cowywaniu materiałów niezbędnych do 
przygotowania projektu budżetu gminy, 

d) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz 
i bieżących informacji o realizacji zadań; 

2) przestrzeganie polityki jakości oraz procedur  
i instrukcji określonych w Księdze Jakości; 

3) współdziałanie z zastępcą burmistrza w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego 
pracowników danego referatu; 

4) przechowywanie akt; 

5) stosowanie obowiązującego jednolitego rze-
czowego wykazu akt; 

6) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego 
obiegu akt; 

7) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i li-
stów wpływających do danego referatu; 

8) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez 
dany referat podań kierowanych przez oby-
wateli do innych organów; 

9) usprawnienie własnej organizacji, metod  
i form pracy; 

10) współpraca z innymi komórkami organizacyj-
nymi urzędu; 

11) wykonywanie zadań przekazywanych do re-
alizacji przez burmistrza. 

28. Do zadań referatu ogólno - organizacyjne-
go należy: 
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1) administracyjno-gospodarcza obsługa urzę-
du; 

2) utrzymanie porządku i czystości w pomiesz-
czeniach zajmowanych przez urząd; 

3) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw 
oraz konserwacji budynku urzędu, pomiesz-
czeń i inwentarza biurowego; 

4) analiza kosztów funkcjonowania urzędu oraz 
dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym 
związanych; 

5) zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt  
i wyposażenie w tym materiały biurowe i 
kancelaryjne; 

6) prowadzenie księgi inwentarzowej; 

7) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych  
i imiennych; 

8) zadania związane z ochroną przeciwpożarową 
urzędu; 

9) prenumerata czasopism i dzienników urzę-
dowych; 

10) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzę-
dowych; 

11) prowadzenie archiwum zakładowego; 

12) zapewnienie obsługi organizacyjnej i kancela-
ryjno-technicznej burmistrza i zastępcy bur-
mistrza; 

13) zapewnienie obsługi zebrań organizowanych 
przez burmistrza i zastępcę burmistrza; 

14) zapewnienie obsługi administracyjnej rady, 
jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-
techniczne, a w szczególności: 

a) przygotowywanie we współpracy z wła-
ściwymi merytorycznie referatami materia-
łów dotyczących projektów uchwał rady, jej 
komisji oraz innych materiałów na posie-
dzenia i obrady, 

b) przechowywanie uchwał podejmowanych 
przez radę miejską, 

c) przygotowywanie i przesyłanie do Urzędu 
Wojewódzkiego uchwał Rady Miejskiej i za-
rządzeń burmistrza podlegających publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego, 

d) przesyłanie do Urzędu Wojewódzkiego  
i Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał 
Rady Miejskiej podlegających nadzorowi, 

e) przekazywanie – za pośrednictwem sekre-
tariatu – korespondencji do i od rady i jej 
komisji oraz poszczególnych radnych, 

f) przygotowywanie materiałów do projektów 
planów pracy rady i jej komisji, 

g) podejmowanie czynności organizacyjnych 
związanych z przeprowadzeniem sesji, ze-
brań, posiedzeń i spotkań rady i jej komisji, 

h) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań  
i spotkań, 

i) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń  
i innych postanowień rady i komisji rady, 

j) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań  
i interpelacji składanych przez radnych, 

k) organizowanie szkoleń radnych; 

15) prowadzenie spraw osobowych pracowników 
urzędu, a w szczególności: 

a) prowadzenie dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników, 

b) organizowanie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego pracowników, 

c) przygotowywanie materiałów umożliwiają-
cych podejmowanie czynności z zakresu 
prawa pracy, 

d) przygotowywanie projektów planów urlo-
pów wypoczynkowych, 

e) zapewnienie warunków do prowadzenia 
działalności socjalnej urzędu jako praco-
dawcy, 

f) przygotowywanie i wydawanie świadectw 
pracy, 

g) ewidencja czasu pracy pracowników, 

h) kompletowanie wniosków emerytalno  
– rentowych; 

16) pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
a w szczególności: 

a) okresowa analiza stanu bhp, 

b) stwierdzenie zagrożeń zawodowych, 

c) przeprowadzenie kontroli warunków pracy, 

d) zgłoszenie wniosków poprawy stanu bhp, 

e) przygotowywanie projektów wewnętrznych 
zarządzeń instrukcji dotyczących bhp, 

f) rejestracja, kompletowanie i przechowy-
wanie dokumentów dotyczących wypad-
ków przy pracy, chorób zawodowych oraz 
wyników badań środowiska pracy, 

g) udział w dochodzeniach powypadkowych; 
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17) zapewnienie ochrony informacji niejawnych  
i ochrony danych osobowych, ochrony sys-
temów i sieci internetowych; 

18) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu; 

19) kontrola informacji niejawnych oraz prze-
strzegania przepisów o ochronie tych infor-
macji; 

20) okresowa kontrola ewidencji, materiałów  
i obiegu dokumentów; 

21) opracowanie planu ochrony urzędu i nadzo-
rowanie jego realizacji; 

22) szkolenie pracowników w zakresie ochrony 
informacji niejawnych; 

23) koordynowanie obsługi informatycznej pracy 
urzędu; 

24) ustalenie i przeprowadzenie audytów we-
wnętrznych w UM; 

25) proponowanie działań w zakresie doskonale-
nia systemu zarządzania jakością; 

26) przeprowadzenie procedury wyborów i refe-
rendum na terenie gminy; 

27) prowadzenie biura obsługi interesantów; 

28) prowadzenie spraw z zakresu administracji 
zleconej (rządowej): 

a) ewidencji ludności, 

b) dowodów osobistych; 

29) wydawanie delegacji służbowych i ich ewi-
dencja; 

30) prowadzenie centralnego rejestru skarg  
i wniosków i pism wpływających do urzędu; 

31) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń 
burmistrza upoważnień i pełnomocnictw 
udzielanych przez burmistrza; 

32) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie 
ogłoszeń o ustanowieniu kuratora; 

33) sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządza-
nia kryzysowego, a w szczególności dotyczą-
ce: 

a) przygotowanie ludności i mienia komunal-
nego na wypadek wojny, 

b) współdziałania z organami wojskowymi, 

c) przysługujących żołnierzom i członkom ich 
rodzin zasiłków na utrzymanie rodzin oraz 
pokrywania należności mieszkaniowych  
i opłat eksploatacyjnych, 

d) tworzenia formacji obrony cywilnej, 

e) nakładanie obowiązków w ramach po-
wszechnej samoobrony ludności, 

f) świadczenia na rzecz obrony, 

g) udzielanie pomocy i informacji wojskowym 
organom emerytalnym, 

h) zakwaterowanie sił zbrojnych, 

i) akcji kurierskiej, administracji rezerw oso-
bowych w tym rejestracji, poboru i ewi-
dencji, 

j) poboru, orzekania o konieczności sprawo-
wania bezpośredniej opieki nad członkiem 
rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego i uznaniem za jedynego żywiciela, 

k) opracowywanie planów kryzysowych  
w tym gminnego planu przeciw powo-
dziowego. 

29. Do zadań referatu finansowo - księgowego 
należy: 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych 
do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia 
uchwały w sprawie absolutorium dla burmi-
strza; 

2) udzielenie pomocy burmistrzowi w wykony-
waniu budżetu gminy; 

3) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej  
i kasowej urzędu; 

4) uruchomienie środków finansowych dla po-
szczególnych dysponentów budżetu gminy; 

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych 
do wykonania obowiązków z zakresu spra-
wozdawczości; 

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospo-
darką finansową gminnych jednostek organi-
zacyjnych w tym w szczególności: 

a) opracowywanie i uzgadnianie z burmi-
strzem oraz skarbnikiem gminy planów 
kontroli, 

b) prowadzenie kontroli w urzędzie miejskim 
w zakresie: 

- analiza dochodów własnych kontrolo-
wanych jednostek, 

- badania celowości wykorzystania gmin-
nych dotacji dla organizacji pożytku pu-
blicznego, 

- kontrola płac i innych należności wypła-
canych pracownikom, 

- kontrola wydatków publicznych z uwz-
ględnieniem ich celowości, 

c) prowadzenie kontroli finansowej rad sołec-
kich, 
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d) prowadzenie kontroli w zakresie rozliczeń 
finansowych pomiędzy gminą, a podmio-
tami świadczącymi usługi na rzecz gminy, 

e) prowadzenie kontroli jednostek organiza-
cyjnych gminy w zakresie zgodności ich 
budżetów z przepisami prawa – w tym  
w szczególności ustawy o zamówieniach 
publicznych, 

f) opracowywanie wystąpień pokontrolnych  
i sprawozdań z przeprowadzonej kontroli, 

g) sprawdzania z wykonania zaleceń pokon-
trolnych, 

h) prowadzenie kontroli doraźnych na pole-
cenie burmistrza; 

7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego; 

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 

9) rozliczenie inwentaryzacji; 

10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasy-
wów i ustalenie wyniku finansowego; 

11) przygotowywanie sprawozdań finansowych; 

12) dokonywanie umorzeń środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

13) wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych; 

14) prowadzenie ewidencji podatków i inkasen-
tów; 

15) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie 
pod względem zgodności ze stanem praw-
nym i rzeczywistym deklaracji podatkowych 
składanych organowi podatkowemu; 

16) przygotowywanie aktów administracyjnych 
dotyczących podatków i opłat; 

17) podejmowanie czynności zmierzających do 
egzekucji administracyjnej świadczeń pie-
niężnych oraz postępowania zabezpieczają-
cego; 

18) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów 
wykonawczych; 

19) przygotowywanie danych do projektów ak-
tów dotyczących podatków i opłat; 

20) przygotowywanie sprawozdań dotyczących 
podatków i opłat; 

21) opracowywanie wniosków i udzielanie po-
mocy publicznej dla przedsiębiorców; 

22) wydawanie zaświadczeń o stanie majątko-
wym; 

23) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej oraz  
w jednostkach podporządkowanych Gminie  
i organizacjach pozarządowych w zakresie 

wykorzystywania dotacji budżetowych z bu-
dżetu gminy; 

24) prowadzenie magazynu materiałów biuro-
wych i kancelaryjnych, prowadzenie gospo-
darki drukami i formularzami. 

30. Do zadań referatu infrastruktury i rozwoju 
gospodarczego należy: 

1) gospodarowanie gminnym zasobem nieru-
chomości; 

2) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi 
gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi  
w planach zagospodarowania przestrzennego 
pod zabudowę, w tym ich zbywania, odda-
wania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd; 

3) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzy-
stanie z nich; 

4) organizowaniem przetargów na nieruchomo-
ści komunalne; 

5) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla 
realizacji zadań gminy; 

6) komunalizacja gruntów; 

7) prowadzenie ewidencji gruntów komunal-
nych; 

8) prowadzenie całości spraw związanych z po-
działem geodezyjnym nieruchomości i roz-
graniczeniem nieruchomości; 

9) występowaniem z wnioskami o zgodę na za-
miany przeznaczenia gruntów i gruntów le-
śnych ze względu na potrzebę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

10) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudo-
wy; 

11) zagospodarowanie wspólnot gruntowych; 

12) przygotowywanie materiałów do dokumen-
tów planistycznych gminy; 

13) koordynacja i obsługa działań związanych  
z opiniowaniem uzgadnianiem dokumentów 
planistycznych; 

14) koordynacja i obsługa działań związanych  
z wprowadzeniem zadań rządowych do miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego; 

15) przechowywanie planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz wydawanie odpisów; 

16) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego; 

17) ocena zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym gminny i przygotowanie wnio-
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sków tej oceny oraz analiza wniosków  
w sprawach sporządzania lub zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

18) prowadzenie spraw związanych z roszcze-
niami finansowymi wynikającymi z ustaleń 
planów zagospodarowania przestrzennego; 

19) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem 
warunków zabudowy i zagospodarowania te-
renu; 

20) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu oraz  
o inwestycji celu publicznego; 

21) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospo-
darowania terenu, wydawanych przez inne 
organy administracji publicznej oraz analizo-
wanie ich zgodności z ustalonymi warunkami 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

22) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem 
nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjogra-
ficznych oraz numeracji nieruchomości; 

23) zarządzanie drogami gminnymi i ulicami 
miejskimi, w szczególności: 

a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, 
wniosków i stanowisk organów gminy, do-
tyczących zaliczeniu dróg i ulic do poszcze-
gólnej kategorii, 

b) projektowanie przebiegu dróg, 

c) budowę, modernizacje i ochronę dróg, 

d) zarządzanie drogami, 

e) określenie szczególnego korzystania  
z dróg, w tym wykorzystywania z pasów 
drogowych na cele niekomunikacyjne, 

f) koordynację i obsługę współpracy z innymi 
zarządcami dróg publicznych, 

g) ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego; 

24) opracowywanie programów gospodarczych, 
w tym wykonywania prac studialnych i pro-
gramowych; 

25) planowanie inwestycji gminnych – zgodnie  
z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, Pla-
nem Rozwoju Lokalnego i Strategią Gminy 
Rzepin; 

26) administrowania, gospodarowania i zarzą-
dzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 
oraz nieruchomościami budynkowymi; 

27) współudział w zarządzaniu nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych z udziałami gminy; 

28) przejmowanie zakładowych budynków 
mieszkaniowych; 

29) egzekucja w sprawach lokalnych i usuwanie 
skutków samowoli lokalowej; 

30) przygotowywanie zaświadczeń o własności 
lokali; 

31) przygotowywanie i opiniowanie decyzji doty-
czących podziału i scalania nieruchomości; 

32) zlecenie i nadzorowanie prac inwencyjnych 
na terenie gminy; 

33) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym: 

a) przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze 
lub nieleśne, 

b) wyłączenie gruntów z produkcji; 

34) ochrony środowiska i ochrony przyrody,  
w tym: 

a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 

b) ochrony powietrza atmosferycznego, wód  
i gleby, 

c) opiniowania planów gospodarki odpadami, 

d) aktualizacja gminnego planu gospodarki 
odpadami i planu ochrony środowiska, 

e) pracowniczych ogrodów działkowych; 

35) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym: 

a) rolniczego wykorzystania gruntów, 

b) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowa-
nych i użyźniania innych gruntów; 

36) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych, 
zadrzewień, parków miejskich; 

37) udzielanie informacji o środowisku; 

38) planowanie i dysponowanie środkami  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; 

39) edukacja ekologiczna mieszkańców; 

40) przygotowywanie wniosków o środki pomo-
cowe oraz środki unijne; 

41) przygotowywanie wniosków o pozyskanie 
środków zewnętrznych w zakresie ochrony 
środowiska, inwestycji i rolnictwa, w tym  
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska; 

42) prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa, 
leśnictwa; 

43) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych; 

44) nasiennictwa; 

45) gospodarki wodnej; 

46) melioracji wodnych; 

47) ustalanie stawek czynszowych i opłat za loka-
le i nieruchomości budynkowe; 
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48) cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych; 

49) ustalanie opłat za wodę i odprowadzanie 
ścieków; 

50) planowanie i organizowanie zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we; 

51) przygotowywanie umów z przedsiębiorstwa-
mi energetycznymi w zakresie realizacji pla-
nów zaopatrzenia w ciepło, energie elektrycz-
ną i paliwa gazowe; 

52) oświetlenia na terenie gminy; 

53) utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy; 

54) utrzymanie urządzeń sanitarnych; 

55) usuwanie i oczyszczanie ścieków komunal-
nych; 

56) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych; 

57) opracowywanie wytycznych do planów inwe-
stycyjnych; 

58) współpraca i nadzór nad Zakładem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Rzepinie w zakre-
sie objętym umową; 

59) prowadzenie spraw związanych z dodatkami 
mieszkaniowymi; 

60) kontrola zarządców nieruchomości w zakresie 
prawidłowości dysponowania dodatkami 
mieszkaniowymi;  

61) wyposażeniem gruntów w wyposażenie ko-
munalne; 

62) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji 
gminnych – zgodnie z Wieloletnim Progra-
mem Inwestycyjnym, Planem Rozwoju Lokal-
nego i Strategią Gminy Rzepin; 

63) określenie cen urzędowych za usługi przewo-
zowe gminnego transportu zbiorowego oraz 
za przewozy taksówkami, a także określanie 
stref cen obowiązujących przy przewozie 
osób i ładunków taksówkami osobowymi  
i bagażowymi; 

64) prowadzenie ewidencji działalności gospo-
darczej; 

65) prowadzenie zadań w zakresie gier losowych 
i zakładów wzajemnych; 

66) prowadzenie zadań w zakresie ewidencji  
i kontroli obiektów hotelarskich i pól biwako-
wych; 

67) prowadzenie zadań związanych z wykonywa-
niem krajowego zarobkowego przewozu osób 
pojazdami samochodowymi; 

68) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

69) nadzór nad targowiskami; 

70) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, 
usługowych i gastronomicznych; 

71) bieżący monitoring wykonywania budżetu  
i realizacji planów finansowych jednostek or-
ganizacyjnych gminy; 

72) analiza funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych i spółek z udziałem gminy 
głównie pod względem ekonomicznym i ka-
drowym. 

30. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy 
prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego 
i związanych z nim spraw rodzinno - opiekuńczych, 
a w szczególności dotyczących: 

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów  
i innych zdarzeń mających wpływ na stanów 
cywilny osób; 

2) sporządzania aktu stanu cywilnego i prowa-
dzenia ksiąg stanu cywilnego; 

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów 
stanu cywilnego oraz zaświadczeń; 

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu 
cywilnego oraz akt zbiorowych; 

5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małżeński oraz innych oświadczeń 
zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego  
i Opiekuńczego; 

6) stwierdzenie legitymacji procesowej do wy-
stąpienia do sądu w sprawach możności lub 
niemożności zawarcia małżeństwa; 

7) wskazywanie kandydata na opiekuna praw-
nego; 

8) wykonywanie zadań wynikających z konkor-
datu. 

31. Do zadań wykonywanych na samodziel-
nych stanowiskach pracy należy: 

1) samodzielne stanowisko ds. promocji gminy:  

a) prowadzenie zadań w zakresie promocji 
gminy, a w szczególności: 

- opracowywanie strategii działań gminy, 

- przygotowywanie materiałów promocyj-
nych dla potrzeb organów gminy i urzę-
du. 

- zbieranie i udostępnianie mieszkańcom 
gminy informacji o programach Unii Eu-
ropejskiej, 

b) prowadzenie zadań z tłumaczeniem kore-
spondencji zagranicznej wpływających do 
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urzędu oraz tłumaczeniem wszelkich spo-
tkań i konferencji, realizacja polityki organi-
zacyjnej gminy i urzędu 

c) współpraca w zakresie promocji gminy  
z instytucjami kultury, kultury fizycznej, 
sportu i turystyki oraz ze związkami, stowa-
rzyszeniami i fundacjami, 

d) prowadzenie działalności wydawniczej  
i publikatorskiej, 

e) gromadzenie wiedzy i informacji dotyczą-
cej regionu, 

f) organizacja wystaw lokalnych promujących 
gminę, 

g) koordynacja współpracy władz samorzą-
dowych z lokalnymi podmiotami i stowa-
rzyszeniami, 

h) badanie, zbieranie i gromadzenie opinii 
mieszkańców dotyczących gminy, 

i) organizowanie konferencji krajowych, mię-
dzynarodowych, warsztatów, wykładów  
i seminariów, 

j) prowadzenie spraw wynikających z ustawy 
o dostępie do informacji publicznej w tym 
do Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) samodzielne stanowisko ds. środków pomo-
cowych i organizacji pozarządowych, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, sportu i ochrony 
zdrowia: 

a) przygotowywanie i koordynacja prac po-
między poszczególnymi jednostkami orga-
nizacyjnymi urzędu w zakresie opracowa-
nia wniosków o środki pomocowe oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Urzędem 
Marszałkowskim i Wojewodą Lubuskim, 

b) prowadzenie spraw związanych z instytu-
cjami kultury, dla których gmina jest orga-
nizatorem m.in. spraw tworzenia, łączenia, 
przekształcania i likwidacji instytucji kultu-
ry, nadawania im statutów oraz zapewnie-
nie właściwych warunków działania, 

c) współpraca i nadzór nad ZEAS, szkołami  
i przedszkolami podległymi gminie, 

d) prowadzenie spraw związanych z ochroną 
dóbr, 

e) nadzór nad organizacją imprez masowych; 

f) współpraca z instytucjami kultury, kultury 
fizycznej i sportu oraz organizacjami poza-
rządowymi w zakresie realizacji zadań 
gminy, 

g) prowadzenie rejestru instytucji kultury, 

h) organizacja akcji promocji zdrowia we 
współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, 

i) koordynacja działań w zakresie zwalczania 
chorób zakaźnych, 

j) współpraca i nadzór nad Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Rzepinie, 

k) współpraca i nadzór nad Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Rzepinie, 

l) współpraca i nadzór nad Miejską Biblioteką 
Publiczną w Rzepinie; 

3) samodzielne stanowisko - pełnomocnik ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych: 

a) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania 
lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie 
poparcia dla działań na rzecz zmniejszania 
rozmiarów problemowych, 

b) przeprowadzanie analizy problemów alko-
holowych i stanu zasobów w dziedzinie ich 
rozwiązywania na terenie gminy, 

c) przygotowywanie wspólnie z gminną ko-
misją i przedkładanie Burmistrzowi: 

- projektu gminnego programu, 

- projektu preliminarza na jego wykona-
nie, 

- projektu sprawozdania z jego realizacji, 

d) ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu 
ofert na wykonanie poszczególnych zadań 
w ramach gminnego programu, 

e) bieżąca koordynacja zadań wynikających  
z gminnego programu, 

f) współpraca z instytucjami i organizacjami 
w sferze profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, 

g) udział w naradach i szkoleniach organizo-
wanych przez pełnomocnika wojewody, 
wdrażanie i programowanie na terenie 
gminy ogólnopolskich i regionalnych kam-
panii edukacyjnych, 

h) udział w posiedzeniach gminnych komisji 
oraz prowadzenie jej dokumentacji, 

i) bieżące wprowadzanie lokalnych inicjatyw 
z dziedziny rozwiązywania problemów al-
koholowych. 

32. W urzędzie działa Gminne Centrum Re-
agowania. Do zadań Gminnego Centrum Reago-
wania należy prowadzenie spraw w zakresie reali-
zowania przedsięwzięć niezbędnych do organiza-
cyjnego przygotowania działań reagowania kryzy-
sowego oraz zasad planowania i wdrażania Gmin-
nego Planu Reagowania Kryzysowego. W celu 
zapewnienia właściwych działań na terenie gminy, 
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współpracy z sąsiednimi gminami i samorządem 
powiatowym w przypadku reagowania gminy  
o bardzo dużej skali. Skład osobowy, organizację 
pracy i szczegółowe zadania Gminnego Centrum 
Reagowania ustala Burmistrz odrębnym zarządze-
niem. 

33. W urzędzie działa pion ochrony informacji 
niejawnych, w celu zapewnienia ochrony wytwa-
rzanym i przechowywanym przez urząd informacji 
niejawnych. Skład osobowy, organizację pracy  
i szczegółowe zadania ustala Burmistrz odrębnym 
zarządzeniem. 

34. Zasady postępowania przy przygotowywa-
niu projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej: 

1) projekty uchwał oraz inne materiały na sesje 
Rady Miejskiej opracowują i przygotowują 
wyznaczeni przez burmistrza pracownicy.  
W przypadku przygotowywania projektów 
uchwał i materiałów przez kilku pracowników 
prace koordynuje zastępca burmistrza; 

2) po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty 
uchwał wraz z uzasadnieniem podpisanym 
przez autora przedkładane są burmistrzowi; 

3) pracownik opracowujący i przygotowujący 
materiały i projekty uchwał, jeżeli podjęcie 
uchwały spowoduje w budżecie lub planach 
gospodarczych ma obowiązek uzgodnić je  
z skarbnikiem gminy; 

4) burmistrz przy udziale zastępcy, skarbnika  
i kierowników referatów dokonuje kontroli 
merytorycznej projektów uchwał, a następnie 
kieruje je z pozostałymi materiałami pod ob-
rady komisji rady. 

35. Obsługa interesantów: 

1) kierownik referatu ogólno - organizacyjnego 
zapewnia należytą informację w budynku 
urzędu ze wskazaniem: nazw komórek orga-
nizacyjnych, czasu pracy urzędu, godzin przy-
jęć interesantów, w tym przyjęć przez burmi-
strza lub zastępcę. Każdy pokój oznacza się 
numerem, nazwą komórki organizacyjnej 
imieniem i nazwiskiem pracownika, jego sta-
nowiskiem służbowym oraz skróconym za-
kresem załatwiania spraw; 

2) obsługa interesantów odbywa się codziennie 
w godzinach pracy urzędu; 

3) bezpośredni przełożeni zobowiązani są do 
stałego zapewnienia zastępstw pracowników 
obsługujących interesantów. 

36. Organizacja przyjmowania i załatwiania 
wniosków: 

1) przyjmowanie mieszkańców w sprawach 
skarg i wniosków odbywa się codziennie  
w godzinach pracy urzędu; 

2) skargi, wnioski i petycje wpływające do urzę-
du winny być traktowane jako sprawy bardzo 
pilne i terminowe. Przed ich merytorycznym 
rozpatrzeniem winny być zbadane z należytą 
starannością i wnikliwością. Anonimy zostają 
w aktach bez rozpatrzenia; 

3) referat ogólno - organizacyjny prowadzi cen-
tralny rejestr skarg i wniosków. Klasyfikacji 
skarg i wniosków dokonuje burmistrz lub za-
stępca i niezwłocznie kieruje je do załatwienia 
przez właściwą merytorycznie komórkę orga-
nizacyjną; 

4) osoby odpowiedzialne za załatwienie skargi 
lub wniosku przekazują na bieżąco kopie do-
kumentów do centralnego rejestru; 

5) ostateczna aprobata odpowiedzi na skargę 
lub wniosek, należy do burmistrza lub upo-
ważnione przez niego osoby. 

37. Udzielanie informacji dziennikarzom: 

1) informacji działalności burmistrza oraz urzędu 
udzielają dziennikarzom:  

a) burmistrz albo zastępca, 

b) pracownicy wskazani przez burmistrza; 

2) obsługa informacyjna środków masowego 
przekazu odbywa się na zasadach określo-
nych na zasadzie prawo prasowe; 

38. Zasady podpisywania pism wychodzących: 

a) pisma wychodzące podpisuje burmistrz, 

b) pracownicy podpisują pisma wychodzące na 
podstawie i w ramach upoważnienia udzielo-
nego przez burmistrza. 

39. Obsługa prawna urzędu: 

1) radca prawny podlega służbowo wyłącznie 
burmistrzowi; 

2) radca prawny jest niezależny w wydawaniu 
opinii i nie wolno mu wydawać poleceń  
o sposobie lub treści wydania opinii; 

3) obsługę administracyjną radcy prawnego za-
pewnia referat ogólno - organizacyjny; 

4) radca prawny udziela opinii i porad oraz wy-
jaśnień w zakresie stosowania prawa. Pisem-
ne opinie prawne wydawane są na pisemny 
wniosek lub zapytanie. Do wniosku lub zapy-
tania należy dołączyć niezbędne dokumenty 
skompletowane zgodnie z wskazaniami radcy 
prawnego, który uprawniony jest do doma-
gania się wszelkich wyjaśnień i dokumentów 
mających związek ze sprawą. Wyjaśnienia 
oraz treść dokumentów zebranych przez rad-
cę stanowią tajemnicę służbową; 
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5) sprawy procesowe prowadzone są przez wła-
ściwego merytorycznie pracownika pod nad-
zorem radcy prawnego. Wszelką dokumenta-
cję do sprawy przygotowuje właściwy pra-
cownik. Występując przed organami orzeka-
jącymi, radca prawny, jeśli zachodzi taka po-
trzeba występuje wraz z właściwym meryto-
rycznie pracownikiem. 

40. Kontrola: 

1) w urzędzie prowadzone są kontrole we-
wnętrzne i zewnętrzne. Kontrola pracowni-
ków i poszczególnych komórek organizacyj-
nych urzędu dokonywana jest pod względem 
legalności, gospodarności, rzetelności, celo-
wości, terminowości i skuteczności; 

2) kontrola wewnętrzna prowadzona jest we-
dług rocznego planu kontroli kompleksowych 
(obejmujących kontrole pełnej działalności 
jednostek organizacyjnych gminy i komunal-
nych osób prawnych) i problemowych 
(obejmująca kontrole wyodrębnionych za-
gadnień w różnych jednostkach). W uzasad-
nionych przypadkach przeprowadzanie się 
kontrole doraźne; 

3) pracownicy urzędu zobowiązani są do pro-
wadzenia samokontroli. Kierownicy referatów 
odpowiedzialni są za zorganizowanie i prze-
prowadzenie kontroli w kierowanym refera-
cie, a także za należyte wykorzystanie wyni-
ków i zaleceń pokontrolnych; 

4) zasady kontroli wewnętrznej określa szczegó-
łowo regulamin kontroli wewnętrznej ustalo-
ny zarządzeniem burmistrza. 

41. Prawa i obowiązki pracowników urzędu: 

1) pracownik samorządowy jest uprawniony do: 

a) wynagrodzenia stosownego do zajmowa-
nego stanowiska oraz posiadanych kwalifi-
kacji, 

b) dodatku za wieloletnią prace, nagrody jubi-
leuszowej oraz jednorazowe odprawy przy 
przechodzeniu na rentę inwalidzką lub 
emeryturę, 

c) świadczeń przysługujących w związku  
z podróżą służbową lub przeniesieniem do 
pracy w innej miejscowości. 

2) do podstawowych obowiązków pracowników 
urzędu należą: 

a) dbałość o wykonywanie zadań publicznych 
oraz ośrodki publiczne z uwzględnieniem 
interesów państwa i indywidualnych inte-
resów obywateli, 

b) przestrzegania prawa, 

c) przestrzegania wewnętrznych przepisów 
obowiązujących w urzędzie, 

d) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, 
sprawnie i bezstronnie, 

e) informowanie organów, instytucji, osób fi-
zycznych oraz udostępnianie dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu urzędu jeśli 
prawo tego nie zabrania, 

f) zachowanie tajemnicy służbowej i pań-
stwowej w zakresie przez prawo przewi-
dzianym; 

g) zachowanie uprzejmości i życzliwości  
w kontaktach z obywatelami, współpra-
cownikami, podwładnymi i zwierzchnikami, 

h) zachowanie się z godnością w miejscu pra-
cy i poza nią, 

i) sumienne i staranne wykonywanie poleceń 
służbowych, 

j) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

k) złożenie oświadczenia o stanie majątko-
wym, na żądanie upoważnionego w spra-
wach zakresu prawa pracy przedstawione 
w imieniu pracodawcy samorządowego; 

3) zasady odpowiedzialności porządkowej i ma-
terialnej pracowników określa regulamin pra-
cy urzędu miejskiego w Rzepinie ustalony 
przez Burmistrza w odrębnym zarządzeniem. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się za-
stępcy Burmistrza Rzepina. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Edward Chocianowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zestawienie porównawcze kształtowania się podstawowych wskaźników budżetu województwa w latach 2005 - 2006 

 
Rok  StrukturaLp. 

 
  Treść 

poprzedni* planowany
Różnica Dynamika

rok poprzedni rok planowany 
1        2 3 4 5 6 7 8
1.        Dochody ogółem 212.364 298.966 86.602 140,8 100,0 100,0
2. Wydatki bieżące, w tym:  

-osobowe 
-koszty obsługi długu 

149.305 
33.993 

2.500 

180.677 
41.454 

1.500 

31.372 
7.461 

-1.000 

121,0 
121,9 

60,0 

100,0 
22,8 

1,7 

100,0 
22,9 

0,8 
3.       Różnica (1-2)  

(+) nadwyżka, (-) niedobór,  
operacyjna (y) 

+63.059 +118.289 +55.230 187,6 29,7 39,6

4.      Wydatki majątkowe 96.564 150.596 54.032 156,0 45,5 50,4
5.       Różnica (3-4) 

(+) nadwyżka, (-) deficyt bu-
dżetowa (y) 

-33.505 -32.307 +1.198 96,4 15,8 10,8

6.       Przychody 101.011 131.987 30.976 130,7 47,6 44,2
7.        Wynik (5+6)

(-) niedobór, (+) nadwyżka 
+67.506 +99.680 +32.174 147,7 - -

8. Rozchody 67.506      99.680 32.174 147,7 31,8 33,4
9. Bilans (1+6)-(2+4+8)       0 0 0 0 - -

 
* wg uchwały budżetowej 
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Załącznik 
do Regulaminu 
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ZARZĄDZENIE NR 1/2006 
WÓJTA GMINY SKĄPE 

 

z dnia 10 stycznia 2006r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następu-
je: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 31/2003 Wójta Gminy 
Skąpe z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie Regu-
laminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe 
zmienionego Zarządzeniem Nr 56/2003 Wójta 
Gminy Skąpe z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie 
zmiany Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Ską-
pe z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie Regulami-
nu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe wpro-
wadza się następujące zmiany:  

1. W § 18: 

1) w pkt-cie II skreśla się ppkt 19 o brzmieniu: 

„administrowanie i obsługa Biuletynu Infor-
macji Publicznej”; 

2) dodaje się pkt V o brzmieniu:  

„W zakresie prowadzenia spraw Oświaty i 
kultury: 

1) przygotowywanie materiałów w sprawach 
zakładania, przekształcania i likwidowania 
gminnych jednostek oświatowych i bibliotek; 

2) przygotowywanie projektów sieci przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; 

3) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem 
arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum; 

4) realizowanie zapewnienia dowozu dzieci 
do i ze szkoły; 

5) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i in-
nymi instytucjami w zakresie oświaty; 

6) prowadzenie rejestru instytucji kultury”. 

2. W § 19: 

1) w pkt-cie I dodaje się ppkt 14 o brzmieniu: 

„gospodarki drukami ścisłego zarachowania, 
ich ewidencja i rozliczanie”; 

2) skreśla się pkt III „W zakresie prowadzenia 
spraw Oświaty” 

3. W § 21: 

1) skreśla się ppkt 12 o brzmieniu: 

„prowadzenie ewidencji placówek upo-
wszechniania kultury"; 

2) dodaje się ppkt 14 o brzmieniu: 

„administrowanie i obsługa Biuletynu Infor-
macji Publicznej”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Wójt 
Zbigniew Woch

=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR 2/06 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DREZDENKO KIEROWNIK URZĘDU 

 

z dnia 10 lutego 2006r. 
 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Regu-
laminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w 
Drezdenku stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko  

z dnia 18 marca 2003r. w sprawie nadania Regu-
laminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  
w Drezdenku w następujący sposób: 

a) w pkt II Referat Administracyjny: 

- w tabeli skreśla się wiersz szósty o brzmieniu: 

„6. Ds. promocji i kultury – 1”, 
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a następująca po nim numeracja ulega od-
powiedniemu przesunięciu, 

- zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie: „Ra-
zem - 7”, 

b) w pkt III Referat Gospodarczy: 

- w tabeli wiersz siódmy otrzymuje brzmienie: 

„7. Ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego  
– 1”, 

- zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie: „Ra-
zem - 7,5”, 

c) w pkt VI Referat Gospodarki Gminnej: 

- w tabeli wiersz piąty otrzymuje brzmienie: 

„5. Ds. ochrony środowiska – 2”,  

zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie: „Ra-
zem 6”, 

d) w pkt VIII Referat Spraw Obywatelskich  
i Ochrony Informacji Niejawnych: 

- w tabeli dodaje się wiersz ósmy o brzmieniu: 

„8. Ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzy-
sowego – 1,” 

zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie: „Ra-
zem - 11,25”, 

e) w pkt IX Referat Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych: 

- w tabeli wiersz czwarty otrzymuje brzmienie: 

4. Ds. inwestycji – 1, zapis pod tabelami 
otrzymuje brzmienie: „Suma etatów - 61,25”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekre-
tarzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Roman Cholewiński

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXVII/259/2005 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKEIGO 

 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006 rok 
 

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie woje-
wództwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. 
zm.) art. 109, art.110 ust 1,2, art.111 ust. 2 pkt 1, 2, 
5, art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art.116, art. 117  
a, art. 124 ust.1 pkt 1 - 3, pkt 4 a-11 ust. 2 pkt 1  
i pkt 2, art.128 ust.2 oraz art. 134 ust. 3 i ust. 4, 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Wojewódz-
twa Lubuskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 na 
kwotę 298.965.646zł. 

2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje: 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 
6.497.000zł; 

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez samorząd 
województwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 na 
kwotę 17.843.000zł; 

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez samo-
rząd województwa na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej - na zada-
nia współfinansowane z funduszy Unii Euro-
pejskiej (udział budżetu państwa) zgodnie 
z załącznikiem Nr 5 na kwotę 135.050zł; 

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez samorząd województwa na pod-
stawie porozumień z organami administracji 
rządowej - na zadania współfinansowane  
z funduszy Unii Europejskiej (udział budżetu 
państwa) zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwo-
tę 4.003.950zł; 

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych sa-
morządu województwa - na zadania współfi-
nansowane z funduszy Unii Europejskiej 
(udział budżetu państwa) zgodnie z załączni-
kiem Nr 7 na kwotę 6.272.342zł; 

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych własnych samorządu województwa - na 
zadania współfinansowane z funduszy Unii Eu-
ropejskiej (udział budżetu państwa) zgodnie  
z załącznikiem Nr 8 na kwotę 10.000zł; 
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7) dochody z tytułu udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych i od osób praw-
nych oraz subwencji ogólnej na kwotę 
169.159.017zł; 

8) środki na zadania finansowane z funduszy 
Unii Europejskiej na kwotę 93.689.997zł; 

9) pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług, 
z różnych opłat, z różnych dochodów, z najmu  
i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, 
opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieru-
chomości, opłat za zezwolenia na sprzedaż al-
koholu oraz z planowanej sprzedaży nierucho-
mości i dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami na kwotę 1.355.290zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Wojewódz-
twa Lubuskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 na 
kwotę 331.272.616zł. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, prze-
znacza się na: 

1) wydatki bieżące kwotę 180.677.088zł, w tym: 

a) kwotę 41.453.506zł na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 89.708.345zł na dotacje, 

c) kwotę 1.500.000zł na obsługę długu woje-
wództwa. 

2) wydatki majątkowe kwotę 150.595.528zł. 

3. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2  
pkt 1 lit. „b”, przeznacza się na dotacje:  

1) na organizowanie i dotowanie kolejowych re-
gionalnych przewozów pasażerskich 
20.165.000zł; 

2) na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych 
pasażerskich przewozach autobusowych 
25.200.000zł, 

3) dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależ-
nień i Współuzależnień w Zielonej Górze na 
realizację zadań wynikających z Wojewódz-
kiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 60.000zł; 

4) dla podmiotów niezaliczonych do sektora fi-
nansów publicznych 10.272.199zł jak w za-
łączniku Nr 9; 

5) na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami sa-
morządu terytorialnego 12.531.235zł jak w za-
łączniku Nr 10; 

6) dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 
na dofinansowanie kosztów utrzymania 
obiektów i urządzeń sportowych oraz tury-
stycznych 1.071.759zł jak w załączniku Nr 11; 

7) dla instytucji kultury 15.494.166zł jak w za-
łączniku Nr 14; 

8) dla zakładu budżetowego –Wojewódzkiego 
Biura Geodezji i Terenów Rolnych na analizę 
zmian w strukturze agrarnej oraz programo-
wanie i koordynację prac urządzeniowo-
rolnych a także monitorowanie zmian w spo-
sobie użytkowania gruntów oraz ich bonitację 
110.000zł jak w załączniku Nr 11; 

9) dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz 
przez osobę fizyczną 871.789zł; 

10)  dla państwowej szkoły wyższej 2.292.119zł; 

11)  wydatki na pomoc finansową udzielaną mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 
20.000zł; 

12)  dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 
835.039zł; 

13)  dla pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 785.039zł. 

4. W kwocie wydatków wymienionych w ust. 1 
zawarte są wydatki na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącz-
nikami Nr 3, 4 na kwotę 24.340.000zł. 

5. W kwocie wydatków wymienionych w ust. 1 
zawarte są wydatki w kwocie:  

1) 111.106.997zł na programy realizowane  
w ramach funduszy Unii Europejskiej jak  
w załączniku Nr 15 (źródła pokrycia zawiera 
załącznik Nr 15 b); 

2) 41.244.577zł udziału własnego na programy 
realizowane w ramach funduszy Unii Euro-
pejskiej jak w załączniku Nr 15 (źródła pokry-
cia zawiera załącznik Nr 15 a); 

3) 150.000zł na realizację zadań określonych  
w Wojewódzkim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
jak w załączniku Nr 16; 

6. Wieloletni program inwestycyjny na kwotę 
105.298.549zł zawiera załącznik Nr 19. 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa 
w kwocie 32.306.970zł. 

2. Deficyt budżetu, który wynika z realizacji 
programu inwestycyjnego zostanie pokryty kredy-
tem długoterminowym zaciągniętym w bankach 
bądź w formie innych instrumentów finansowych 
przewidzianych w ustawie o finansach publicznych 
w kwocie 38.567.231zł. 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu zawiera załącznik Nr 20 . 

§ 4. Ustala się plany przychodów i wydatków za-
kładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
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jednostek budżetowych oraz plan dochodów wła-
snych jednostek budżetowych i wydatków nimi fi-
nansowanych zgodnie z załącznikami Nr 11, 12, 13. 

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie  
z załącznikiem Nr 17. 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 18. 

§ 7. Tworzy się rezerwę: 

1) ogólną w wysokości 2.000.000zł; 

2) celową w wysokości 8.932.336 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące 500.000zł wkład własny na 
projekty współfinansowane z funduszy Unii 
Europejskiej, 

b) wydatki majątkowe – 8.432.336 zł z tego: 

- wydatki związane z organizacją i urucho-
mieniem transportu lotniczego  
- 2.200.000zł,  

- wkład własny na projekty współfinanso-
wane z funduszy Unii Europejskiej  
– 3.654.236zł, 

- wkład własny na projekty współfinanso-
wane z Kontraktu Województwa  
– 2.578.100zł (drogi –2.500.000zł, kultura  
- 78.100zł). 

§ 8. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wy-
łączeniem przeniesienia wydatków między dzia-
łami; 

2) upoważnienia w drodze uchwały kierowników 
jednostek organizacyjnych samorządu do do-
konywania zmian w planie wydatków jed-
nostki w ramach tego samego rozdziału kla-
syfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków 
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków 
majątkowych; 

3) lokowania wolnych środków na rachunkach 
bankowych w innych bankach, niż bank pro-
wadzący obsługę budżetu samorządu; 

4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań; 

5) zaciągania pożyczek i kredytów krótkotermi-
nowych na pokrycie występującego w ciągu 
roku niedoboru budżetu jednostki do wyso-
kości 5.000.000zł. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Województwa. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2006 roku.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Kazimierz Pańtak

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Dochody budżetu na 2006 rok 
w złotych 

Lp. Dział Nazwa-treść Kwota 
1 2 3 4 
  Razem 298.965.646 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.254.350 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami reali-
zowane przez samorząd województwa 4.388.000 

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorząd województwa  1.200.000 

  -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 

  - dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z funduszy Unii 
Europejskiej (udział budżetu państwa) 249.000 

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania rządowe finan-
sowane z funduszy Unii Europejskiej 17.417.000 
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1 2 3 4 
2. 150 Przetwórstwo przemysłowe 360.000 
  dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z funduszy 

Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 90.000 
  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 270.000 

3. 600 Transport i łączność 51.398.000 
  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 51.398.000 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 989.430 
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 181.000 
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekto-
ra finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44.130 

  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 749.300 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 15.000 

5. 710 Działalność usługowa 394.000 
  - wpływy z usług 80.000 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 314.000 

6. 750 Administracja publiczna 2.543.347 
  - wpływy z różnych opłat 80.000 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 749.000 

  - dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z fundu-
szy Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 197.323 

  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 1.517.024 
7. 752 Obrona narodowa 2.000 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 2.000 

8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-
stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem 73.150.000 

  - podatek dochodowy od osób fizycznych  14.000.000 
  - podatek dochodowy od osób prawnych 59.000.000 
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.000 

9. 758 Różne rozliczenia 96.209.017 
  - subwencje ogólne z budżetu państwa 96.159.017 
  - pozostałe odsetki 50.000 

10. 803 Szkolnictwo wyższe 1.310.111 
  - dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z fundu-

szy Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 327.528 
  -środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 982.583 

11. 851 Ochrona zdrowia 510 
  - pozostałe odsetki 260 
  - wpływy z różnych dochodów 250 

12. 852 Pomoc społeczna 6.000 



Dziennik Urzędowy                                                  -  2029  -                                                                poz. 570 
Województwa Lubuskiego Nr 24 

1 2 3 4 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 6.000 

13. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.954.071 
  - dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z fundu-

szy Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 3.082.188 
  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 12.732.883 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd województwa 139.000 

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.091.715 
  - dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z fundu-

szy Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 2.585.303 
  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej  5.506.412 

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000 
  - wpływy z różnych opłat 20.000 

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.998.213 
  - dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z fundu-

szy Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 4.000.000 
  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 19.998.213 

17. 926 Kultura fizyczna i sport 1.284.882 
  - środki na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej 1.284.882 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Wydatki budżetu na 2006 rok 
 

w złotych 
Dział Rozdz. Treść Kwota 

1 2 3 4 
  Razem 331.272.616 
  I. Budżet województwa 220.165.619 
  II.. Fundusze Unii Europejskiej 111.106.997 

010  Rolnictwo i łowiectwo 28.523.700 
  I. Budżet województwa 11.106.700 
  II. Fundusze Unii Europejskiej 17.417.000 
 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 660.000 
  I. Urząd Marszałkowski 160.000 
  1. Wydatki bieżące 160.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 110.000 
  2. Wydatki majątkowe  
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 500.000 
  1.Wydatki bieżące 500.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
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 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5.177.000 
  1.Wydatki bieżące 4.977.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.830.400 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 200.000 
 01008 Melioracje wodne 22.088.000 
  I. Urząd Marszałkowski 5.588.000 
  1. Wydatki bieżące 4.328.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 1.260.000 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 16.500.000 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 16.500.000 
 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 5.200 
  1.Wydatki bieżące 5.200 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 9.500 
  1.Wydatki bieżące 9.500 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

 01036 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 556.000 

  I. Urząd Marszałkowski 139.000 
  1. Wydatki bieżące 135.050 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.929 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 3.950 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 417.000 
  1.Wydatki bieżące 334.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 275.786 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 83.000 
 01095 Pozostała działalność 28.000 
  1.Wydatki bieżące 28.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

150  Przetwórstwo przemysłowe 360.000 
  I. Budżet województwa 90.000 
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  II. Fundusze unii europejskiej 270.000 
 15011 Rozwój przedsiębiorczości 360.000 
  I. Urząd Marszałkowski 90.000 
  1. Wydatki bieżące 90.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 270.000 
  1.Wydatki bieżące 270.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

600  Transport i łączność 166.936.090 
  I. Budżet województwa 115.538.090 
  II. Fundusze Unii Europejskiej 51.398.000 
 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 28.235.000 
  I. Urząd Marszałkowski 24.465.000 
  1.Wydatki bieżące 20.695.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 20.165.000 
  2. Wydatki majątkowe 3.770.000 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 3.770.000 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 3.770.000 
 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 25.200.000 
  1.Wydatki bieżące 25.200.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 25.200.000 
  2. Wydatki majątkowe  
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 113.501.090 
  I. Urząd Marszałkowski 65.873.090 
  1.Wydatki bieżące 30.834.950 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.974.491 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 35.038.140 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 47.628.000 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 47.628.000 

630  Turystyka 376.000 
  I. Budżet województwa 376.000 
 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 306.000 
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  1.Wydatki bieżące 306.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 63095 Pozostała działalność 70.000 
  1.Wydatki bieżące 70.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 70.000 
  2. Wydatki majątkowe  

700  Gospodarka mieszkaniowa 178.000 
  I. Budżet województwa 178.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178.000 
  1.Wydatki bieżące 178.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

710  Działalności usługowa 731.000 
  I. Budżet województwa 731.000 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 325.000 
  1.Wydatki bieżące 325.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 35.000 
  1.Wydatki bieżące 35.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 302.000 
  1.Wydatki bieżące 302.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.800 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45.000 
  1.Wydatki bieżące 45.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 24.000 
  1.Wydatki bieżące 24.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

750  Administracja publiczna 20.970.842 



Dziennik Urzędowy                                                  -  2029  -                                                                poz. 570 
Województwa Lubuskiego Nr 24 

1 2 3 4 
  I. Budżet województwa 19.453.818 
  II. Fundusze Unii Europejskiej 1.517.024 
 75011 Urzędy wojewódzkie 749.000 
  1.Wydatki bieżące 749.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 710.117 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 75017 Samorządowe sejmiki województw 912.900 
  1.Wydatki bieżące 912.900 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 75018 Urzędy marszałkowskie 16.897.693 
  I. Urząd Marszałkowski 15.804.418 
  1.Wydatki bieżące 13.836.918 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.723.977 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 1.967.500 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 1.093.275 
  1.Wydatki bieżące 1.040.775 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 794.643 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 52.500 
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.150.000 
  1.Wydatki bieżące 1.150.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 75095 Pozostała działalność 1.261.249 
  I. Urząd Marszałkowski 837.500 
  1.Wydatki bieżące 837.500 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.000 
  b) dotacje 108.200 
  2. Wydatki majątkowe  
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 423.749 
  1.Wydatki bieżące 423.749 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000 
  b) dotacje 174.600 
  2. Wydatki majątkowe  

752  Obrona narodowa 2.000 
  I. Budżet województwa 2.000 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 
  1.Wydatki bieżące 2.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
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  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

757  Obsługa długu publicznego 1.500.000 
  I. Budżet województwa 1.500.000 

 75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 1.500.000 

  1.Wydatki bieżące 1.500.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  c) wydatki na obsługę długu województwa 1.500.000 
  2. Wydatki majątkowe  

758  Różne rozliczenia 10.932.336 
  I. Budżet województwa 10.932.336 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.932.336 
  1.Wydatki bieżące 2.500.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 8.432.336 

801  Oświata i wychowanie 12.257.975 
  I. Budżet województwa 12.257.975 
 80102 Szkoły podstawowe specjalne 177.771 
  1.Wydatki bieżące 177.771 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.404 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 80111 Gimnazja specjalne 627.155 
  1.Wydatki bieżące 627.155 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 527.418 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 80130 Szkoły zawodowe 4.544.669 
  1.Wydatki bieżące 4.544.669 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.983.547 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 445.480 
  1.Wydatki bieżące 445.480 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368.330 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.492.485 
  1.Wydatki bieżące 3.362.485 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.029.385 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 130.000 
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 80147 Biblioteki pedagogiczne 2.815.360 
  1.Wydatki bieżące 2.815.360 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.396.060 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 80195 Pozostała działalność 155.055 
  1.Wydatki bieżące 155.055 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.055 
  b) dotacje 10.000 
  2. Wydatki majątkowe  

803  Szkolnictwo wyższe 1.310.111 
  I. Budżet województwa 327.528 
  II. Fundusze Unii Europejskiej 982.583 
 80309 Pomoc materialna dla studentów 1.310.111 
  I. Urząd Marszałkowski 327.528 
  1.Wydatki bieżące 327.528 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 327.528 
  2. Wydatki majątkowe  
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 982.583 
  1.Wydatki bieżące 982.583 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 982.583 
  2. Wydatki majątkowe  

851  Ochrona zdrowia 8.040.672 
  I. Budżet województwa 8.040.672 
 85111 Szpitale ogólne 2.710.000 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 2.710.000 
 85120 Lecznictwo psychiatryczne 600.000 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 600.000 
 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 116.900 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 116.900 
 85148 Medycyna pracy 4.203.772 
  1.Wydatki bieżące 4.103.772 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.404.400 
  b) dotacje  
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  2. Wydatki majątkowe 100.000 
 85153 Zwalczanie narkomanii 120.000 
  1.Wydatki bieżące 120.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 30.000 
  2. Wydatki majątkowe  
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240.000 
  1.Wydatki bieżące 150.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 150.000 
  2. Wydatki majątkowe 90.000 
 85195 Pozostała działalność 50.000 
  1.Wydatki bieżące 50.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

852  Pomoc społeczna 609.000 
  I. Budżet województwa 609.000 

 85212 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000 

  1.Wydatki bieżące 6.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 603.000 
  1.Wydatki bieżące 603.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.000 
  b) dotacje 509.000 
  2. Wydatki majątkowe  

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19.919.858 
  I. Budżet województwa 7.186.975 
  Ii. Fundusze unii europejskiej 12.732.883 
 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72.000 
  1.Wydatki bieżące 72.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 70.000 
  2. Wydatki majątkowe  
 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 19.847.858 
  I. Urząd Marszałkowski 7.114.975 
  1.Wydatki bieżące 7.009.975 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.938.447 
  b) dotacje 3.082.188 
  2. Wydatki majątkowe 105.000 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 12.732.883 
  1.Wydatki bieżące 12.732.883 
  z tego:  
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  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 419.303 
  b) dotacje 12.198.606 
  2. Wydatki majątkowe  

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 12.014.405 
  I. Budżet województwa 6.507.993 
  II. Fundusze Unii Europejskiej 5.506.412 
 85410 Internaty i bursy szkolne 381.161 
  1.Wydatki bieżące 381.161 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.161 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.099.515 
  I. Urząd Marszałkowski 2.593.103 
  1.Wydatki bieżące 2.593.103 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 2.585.303 
  2. Wydatki majątkowe  
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 5.506.412 
  1.Wydatki bieżące 5.506.412 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 5.506.412 
  2. Wydatki majątkowe  
 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1.890.739 
  1.Wydatki bieżące 1.890.739 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.541.179 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1.642.990 
  1.Wydatki bieżące 1.642.990 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 668.674 
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180.000 
  I. Budżet województwa 180.000 
 90002 Gospodarka odpadami 30.000 
  1.Wydatki bieżące 30.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  

 90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 20.000 

  1.Wydatki bieżące 20.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
 90095 Pozostała działalność 130.000 
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  1.Wydatki bieżące 30.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 100.000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.281.192 
  I. Budżet województwa 21.282.979 
  II. Fundusze Unii Europejskiej 19.998.213 
 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 159.000 
  1.Wydatki bieżące 159.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 147.000 
  2. Wydatki majątkowe  
 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 4.923.350 
  1.Wydatki bieżące 4.325.250 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 4.325.250 
  2. Wydatki majątkowe 598.100 
 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2.300.000 
  1.Wydatki bieżące 2.300.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 2.300.000 
  2. Wydatki majątkowe  
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.030.196 
  I. Urząd Marszałkowski 1.197.500 
  1.Wydatki bieżące 1.030.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 1.030.000 
  2. Wydatki majątkowe 167.500 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 5.832.696 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 5.832.696 
 92116 Biblioteki 21.402.284 
  I. Urząd Marszałkowski 8.531.566 
  1.Wydatki bieżące 4.238.416 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 4.238.416 
  2. Wydatki majątkowe 4.293.150 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 12.870.718 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 12.870.718 
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 92118 Muzea 5.466.362 
  I. Urząd Marszałkowski 4.171.563 
  1.Wydatki bieżące 3.600.500 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 3 600 500 
  2. Wydatki majątkowe 571.063 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 1.294.799 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 1.294.799 

926  Kultura fizyczna i sport 5.149.435 
  I. Budżet województwa 3.864.553 
  II. Fundusze unii europejskiej 1.284.882 
 92604 Instytucje kultury fizycznej 3.381.935 
  I. Urząd Marszałkowski 2.097.053 
  1.Wydatki bieżące 1.071.759 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 1.071.759 
  2. Wydatki majątkowe 1.025.294 
  II. Wydatki finansowane z funduszu Unii Europejskiej 1.284.882 
  1.Wydatki bieżące  
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe 1.284.882 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.716.000 
  1.Wydatki bieżące 1.716.000 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje 1.716.000 
  2. Wydatki majątkowe  
 92695 Pozostała działalność 51.500 
  1.Wydatki bieżące 51.500 
  z tego:  
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  b) dotacje  
  2. Wydatki majątkowe  
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 
 

           w złotych 
Klasyfikacja 

Dział Rozdział Paragraf 
Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
   Razem 6.497.000 6.497.000 

010   Rolnictwo i łowiectwo 5.272.000 5.272.000 

 01005  Prace geodezyjno - urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 610.000 610.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorząd 
województwa 60.000  

  2218 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorząd 
województwa 500.000  

  2219 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorząd 
województwa 50.000  

  2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu 
dla zakładu budżetowego  60.000 

  4308 Zakup usług pozostałych  500.000 
  4309 Zakup usług pozostałych  50.000 
 01008  Melioracje wodne 4.328.000 4.328.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorząd 
województwa 4.328.000  

  4210 Zakup  materiałów i wyposażenia  8.000 
  4260 Zakup energii  1.800.000 
  4270 Zakup usług remontowych  290.000 
  4300 Zakup usług pozostałych  2.209.000 

  4590 
Kary i odszkodowania wypłacane 
na rzecz osób fizycznych  20.000 

  4610 
Koszty postępowania sądowego  
i prokuratorskiego  1.000 
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 01036  
Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 334.000 334.000 

  2218 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 334.000  

  4018 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków  205.822 

  4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  12.854 
  4118 Składki na ubezpieczenia społeczne  35.514 
  4128 Składki na Fundusz Pracy  5.096 
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe  16.500 
  4218 Zakup  materiałów i wyposażenia  15.000 
  4268 Zakup energii  2.880 
  4278 Zakup usług remontowych  288 
  4308 Zakup usług pozostałych  18.000 

  4358 
Zakup usług dostępu do sieci Inter-
net  267 

  4418 Podróże służbowe krajowe  9.000 
  4438 Różne opłaty i składki  4.500 

  4448 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych  8.279 

700   Gospodarka mieszkaniowa 15.000 15.000 

 70005  
Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami 15.000 15.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 15.000  

  4300 Zakup usług pozostałych  15.000 
710   Działalność usługowa 314.000 314.000 

 71005  Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 35.000 35.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 35.000  

  4300 Zakup usług pozostałych  35.000 

 71012  
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej 210.000 210.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 210.000  

  4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków  175.200 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  12.800 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  22.000 
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 71013  
Prace geodezyjne i kartograficzne  
(nieinwestycyjne) 45.000 45.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 45.000  

  4300 Zakup usług pozostałych  45.000 

 71014  
Opracowania geodezyjne i kartogra-
ficzne 24.000 24.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 24.000  

  4300 Zakup usług pozostałych  24.000 
750   Administracja publiczna 749.000 749.000 

 75011  Urzędy wojewódzkie 749.000 749.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 749.000  

  3020 
Wydatki osobowe niezliczone do 
wynagrodzeń  1.000 

  4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków  554.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  47.090 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  95.454 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  13.573 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  10.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe  9.820 

  4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych  18.063 

752   Obrona narodowa 2.000 2.000 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 2.000  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.500 

852   Pomoc społeczna 6.000 6.000 

 85212  
Świadczenia rodzinne oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego 6.000 6.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 6.000  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3.000 
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  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek  1.500 

  4300 Zakup usług pozostałych  500 
  4410 Podróże służbowe krajowe  1.000 

853   Pozostałe zadania w zakresie poli-
tyki społecznej 139.000 139.000 

 85332  Wojewódzkie urzędy pracy 139.000 139.000 

  2210 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakre-
su administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez samorząd województwa 139.000  

  3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń  139.000 

 
Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 

 
           w złotych 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział Paragraf 

Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
   Razem 17.843.000 17.843.000 

010   Rolnictwo i łowiectwo 17.843.000 17.843.000 
 01008  Melioracje wodne 17.760.000 17.760.000 

  6510 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami reali-
zowane przez samorząd woje-
wództwa 1.200.000  

  6518 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami reali-
zowane przez samorząd woje-
wództwa 16.500.000  

  6519 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami reali-
zowane przez samorząd woje-
wództwa 60.000  
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  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  1.200.000 

  6058 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  16.500.000 

  6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  60.000 

 01036  
Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 83.000 83.000 

  6518 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami reali-
zowane przez samorząd woje-
wództwa 

 
 
 

83.000  

  6068 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych  83.000 

 
Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące reali-
zowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

 
          w złotych 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział Paragraf 

Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
   Razem 135.050 135.050 

010   Rolnictwo i łowiectwo 135.050 135.050 

 01036  
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 135.050 135.050 

  2229 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez samorząd 
województwa na podstawie porozumień z or-
ganami administracji rządowej 

 
135.050 135.050 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  68.608 
  4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  4.284 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne  11.838 
  4129 Składki na Fundusz Pracy  1.699 
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe  5.500 
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000 
  4269 Zakup energii  960 
  4279 Zakup usług remontowych  96 
  4309 Zakup usług pozostałych  14.089 
  4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet  15.716 
  4419 Podróże służbowe krajowe  3.000 
  4439 Różne opłaty i składki  1.500 
  4449 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych  2.760 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami admi-
nistracji rządowej 

    w złotych 
Klasyfikacja 

Dział Rozdział Paragraf 
Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 

   Razem 4.003.950 4.003.950 
010   Rolnictwo i łowiectwo 3.950 3.950 

 01036  
Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 3.950 3.950 

  6529 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane 
przez samorząd województwa na 
podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 3.950  

  6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych  3.950 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 4.000.000 4.000.000 

 92116  Biblioteki 4.000.000 4.000.000 

  6529 

Dotacje celowe otrzymane z bu-
dżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane 
przez samorząd województwa na 
podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 4.000.000  

  6229 

Dotacje celowe z budżetu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów pu-
blicznych  4.000.000 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wła-

snych samorządu województwa 
   w złotych 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział Paragraf 

Nazwa Dochody 

1 2 3 4 5 
   Razem 6.272.342 

150   Przetwórstwo przemysłowe 90.000 
 15011  Rozwój przedsiębiorczości 90.000 

  2239 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych samo-
rządu województwa 90.000 

750   Administracja publiczna 187.323 
 75018  Urzędy  marszałkowskie 151.003 

  2239 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych samo-
rządu województwa 151.003 

 75095  Pozostała działalność 36.320 

  2239 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych samo-
rządu województwa 36.320 

803   Szkolnictwo wyższe 327.528 
 80309  Pomoc materialna dla studentów 327.528 

  2239 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych samo-
rządu województwa 327.528 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej 3.082.188 

 85332  Wojewódzkie urzędy pracy 3.082.188 

  2239 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych samo-
rządu województwa 3.082.188 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2.585.303 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 2.585.303 

  2239 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych samo-
rządu województwa 2.585.303 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych samorządu województwa 
 w złotych 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział Paragraf 

Nazwa Dochody 

1 2 3 4 5 
   Razem 10.000 

750   Administracja publiczna 10.000 
 75018  Urzędy   marszałkowskie 10.000 
  6539 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych  własnych samorządu województwa 10.000 

 
Załącznik Nr 9 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na  rok 2006 
           w złotych 

L.p. Podmioty otrzymujące dota-
cje 

Cele dotacji Kwota 
dotacji 

1 2 3 4 
 Razem  10.272.199 

1. 

Dział 630 Turystyka  
Rozdział 63095 
Pozostała działalność 
Stowarzyszenia turystyczne 

- wspieranie realizacji zadań z zakresu krajoznaw-
stwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

70.000 

2. 

Dział 750 Administracja pu-
bliczna 
Rozdział 75095 
Pozosta a dzia alnośćł ł  
Stowarzyszenia 
 
 
 
Regionalna Instytucja Finan-
sująca 

- informowanie społeczeństwa o Unii Europejskiej, 
- informowanie o procesach integracyjnych oraz  

o możliwościach pozyskania środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, 

- organizowanie spotkań, konferencji, seminariów 
nt. Unii Europejskiej, 

- udzielanie porad i wskazówek przy pisaniu wnio-
sków, 

- na realizację umowy zawartej z Regionalną Insty-
tucją Finansującą  na pełnienie funkcji  Instytucji 
Wdrażającej dla Działania  2.6 -  ZPORR 

282.800 
 
 

50.000 
 
 
 
 
 
 

232.800 

3 

Dział 801  
Oświata i wychowanie 
Rozdział  80195 Pozostała 
działalność   
Stowarzyszenia 
Pozostałe jednostki niezali-
czone do sektora finansów 
publicznych 

- programy edukacyjno wychowawcze, 
- organizacja imprez o szczególnym znaczeniu 

oświatowym o zasięgu wojewódzkim i ogólno-
polskim, 

- inspirowanie i podejmowanie ciekawych inicja-
tyw gospodarczych, 

- szkolenie liderów grup młodzieżowych , 
- konkursy i olimpiady przedmiotowe, 
- plenery dla nauczycieli, 
- seminaria naukowe, 10.000 
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4. Dział 851 – Ochrona zdro-

wia 
Rozdział 85153 
Zwalczanie narkomanii 

Rozwój działalności profilaktycznej: 
-  promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
-  alternatywne formy spędzania wolnego czasu, 
-  kampania antynarkotykowa. 

30.000 

 Rozdział  85154 
 
Przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi 
 
Stowarzyszenia 

1. Rozwój działalności profilaktycznej: 
- prowadzenie działalności edukacyjnej za pośrednictwem  

prasy, radia i telewizji oraz  wydawnictw dotyczących pro-
blemu alkoholizmu,    

- wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktyki 
w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz grupach pod-
wyższonego ryzyka,         

- rozwijanie edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli 
różnych zawodów zaangażowanych   w działalność profi-
laktyczną i  naprawczą w środowiskach lokalnych,                 

2. Wspieranie rozwoju i modernizacja usług  terapeutycznych: 
- wspieranie rozwoju programów terapeutycznych realizo-

wanych przez organizacje pozarządowe o  charakterze po-
nadlokalnym, 

- wspieranie rozwoju systemu  przeciwdziałania przemocy w  
rodzinach dotkniętych alkoholizmem,  

3. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz 
grup samopomocy: 

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych i reali-
zujących  zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów  alkoholowych oraz klubów abstynenckich 
i grup  AA, Al.- Ateen, DDA i innych grup samopomocy 
w realizacji zadań  o charakterze ponadlokalnym związa-
nych   z realizacją  ww  zadań, 

- szkolenia liderów grup samopomocy w zakresie rozwijają-
cym ich predyspozycje osobiste i umiejętności pomagania. 

90.000 

5. Dział 852 
Pomoc  społeczna 
 
Rozdział 85217 
Regionalne ośrodki poli-
tyki społecznej 
 
 
Stowarzyszenia 
 
 
Fundacje 
 
 
Pozostałe jednostki nie-
zaliczone do sektora fi-
nansów publicznych 

- dofinansowanie zadań wynikających z „Programu wspie-
rania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania 
poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” re-
alizowanych przez  fundacje, stowarzyszenia i inne pod-
mioty niepubliczne tj. na: 

1) zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydol-
nych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych pato-
logią społeczną, 

2) zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom  
z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytu-
acjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym 
przez rodzinę, 

3) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym samot-
nym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem  
i społeczną marginalizacją, 

4) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

299.000 
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6. Dział 853  

Pozostałe zadania  
w zakresie polityki spo-
łecznej 
Rozdział 85311 
Rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób niepeł-
nosprawnych 
Stowarzyszenia 

-  dofinansowanie zadań wynikających z „Wojewódzkiego Pro-
gramu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych na lata 2000 – 2009” realizowanych przez pod-
mioty niepubliczne.  

70.000 

 Rozdział 85332- 
Wojewódzkie urzędy 
pracy 
Pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 
finansów publicznych 

- szkolenia i doradztwo zawodowe 

7.577.399 
7. Dział 921 

Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 
 
 
Rozdział 92105 
Pozostałe zadania  
w zakresie kultury 
 
 
Stowarzyszenia 
 
 
 
 

- inicjatywy kulturotwórcze i nowatorskie rozwiązania orga-
nizacyjne w dziedzinie kultury, 

- organizacja imprez i akcji kulturalnych o szczególnym zna-
czeniu dla kultury regionu, o zasięgu wojewódzkim, ogól-
nopolskim, i międzynarodowym (festiwale, przeglądy, 
konkursy, spotkania, plenery, warsztaty, wystawy arty-
styczne, konfrontacje kulturalne), 

- dokumentowanie dorobku kulturalnego regionu, 
- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidual-

nych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglą-
dach i konkursach międzywojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych, 

- opracowanie wydawnictw literackich,  metodycznych, po-
pularnonaukowych i informacyjnych z zakresu kultury re-
gionu, oraz ich publikację, 

- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 
- przedsięwzięcia promujące kulturę  regionu w kraju i za 

granicą, 
- działania w zakresie ochrony dziedzictwa  kulturowego, 
- przedsięwzięcia zapewniające dostęp do dóbr kultury 

osobom niepełnosprawnym. 127.000 
8. Dział 926 

Kultura fizyczna i sport 
 
Rozdział 92605 
Zadania w zakresie kul-
tury fizycznej i sportu 
 
Stowarzyszenia kultury 
fizycznej 
 
Pozostałe stowarzysze-
nia 

- udział i organizacja zawodów  sportowych, 
- udział w zgrupowaniach i szkolenie młodzieży szczególnie 

uzdolnionej sportowo,  

- udział i organizacja imprez sportowych dla różnych  śro-
dowisk, 

- szkolenie i doskonalenie  trenerów, instruktorów, sędziów 
sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,  

- szkolenie w ratownictwie wodnym i zakup sprzętu ratow-
niczego, 

- szkolenie w zakresie sportów  lotniczych, 
- opracowywanie i wydanie niekomercyjnych opracowań  

promujących kulturę fizyczną i  sport wśród młodzieży 1.716.000 
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Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo-

rządu terytorialnego na rok 2006 
                    w złotych 

Lp. Podmioty otrzymujące do-
tacje Cele dotacji Kwota dotacji 

1 2 3 4 
 Razem  12.531.235 

1. Dział 803 – Szkolnictwo 
wyższe 
Rozdział 80309 – Pomoc ma-
terialna dla studentów 
Powiaty 

- stypendia dla studentów  z terenów 
zmarginalizowanych w ramach 
ZPORR  Działanie 2.2. 

1.310.111 

2. Dział 852- Pomoc  społeczna 
 
Rozdział 85217- Regionalne 
ośrodki polityki społecznej 
 
Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiaty 
 

1) dofinansowanie zadań wynikają-
cych z „Programu wspierania dzia-
łań pomocy społecznej na rzecz wy-
równywania poziomu życia miesz-
kańców województwa lubuskiego” 
realizowanych przez gminy, tj. na: 

2) realizację gminnych   programów 
profilaktyki społecznej, 

3) realizację gminnych programów 
aktywizujących rodziny dla  osią-
gania samodzielności życiowej, 

4) tworzenie gminnych  systemów  
wsparcia  środowiskowego osób  
starszych i niepełnoprawnych, 

5) dożywianie dzieci i młodzieży szkol-
nej, 

2. dofinansowanie zadań  wynikających  
    z „Programu wspierania działań po- 
    mocy społecznej na rzecz wyrówny- 
    wania poziomu życia mieszkańców  
    woj. lubuskiego” realizowanych przez  
    powiaty, tj.  na: 
1) realizację powiatowych programów 

opieki nad dzieckiem oraz rodzinami 
naturalnymi i zastępczymi, 

2) realizację programów tworzenia   
ośrodków interwencji kryzysowej, 

3) organizowanie i prowadzenie porad-
nictwa specjalistycznego, w tym dla 
rodzin naturalnych i zastępczych. 

210.000 
 
 
 
 
 
 

150.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.000 
 
 
 
 
 

 

3. Dział 853 – Pozostałe zada-
nia w zakresie polityki spo-
łecznej 
Rozdział 85332 – Wojewódz-
kie urzędy pracy 
Gminy 
Powiaty 

- szkolenia i doradztwo zawodowe 3.056.159 



Dziennik Urzędowy                                                  -  2029  -                                                                poz. 570 
Województwa Lubuskiego Nr 24 

1 2 3 4 
4. Dział 854 – Edukacyjna opie-

ka wychowawcza 
Rozdział 85415 – Pomoc ma-
terialna dla uczniów 
Gminy 
Powiaty 

- pomoc materialna dla uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych w ramach 
ZPORR -Działanie2.2 „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne” 

7.954.965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Plan przychodów  i wydatków zakładów budżetowych 

                 w złotych 
 Klasyfikacja Plan przychodów Plan wydatków  stanowiących  koszty 

w tym: w tym: 
Dotacje 

Nazwa zakła-
du budżeto-

wego Dział Roz-
dział Razem 

przychody 
z dostaw, 

robót  
i usług 

pozostałe 
przychody 

własne przedm.  podmiot.
Razem na wyna-

grodzenia 

pochodne 
od wyna-

gr. 

pozostałe 
wydatki 
bieżące 

inwestycje 

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rolnictwo i 
łowiectwo 

010  
        5.935.000 5.718.000 107.000 110.000 - 5.934.500 3.141.224 632.107 2.091.169 70.000

01004           2.860.000 2.700.000 50.000 110.000 - 2.860.000 1.708.224 340.107 771.669 40.000
01004           2.750.000 2.700.000 50.000 - - 2.750.000 1.655.204 329.551 725.245 40.000

Wojewódzkie 
Biuro Geodezji 
i Terenów 
Rolnych w 
Zielonej Górze 

 
01005 

110.000         - - 110.000 - 110.000 53.020 10.556 46.424 -
Wojew. Zakład 
Konserwacji 
Urz. Wodnych 
i Melioracyj-
nych w Go-
rzowie Wlkp 

  

       

01007

3.075.000 3.018.000 57.000 - - 3.074.500 1.433.000 292.000 1.319.500 30.000
Kultura fizycz-
na i sport 

926  
        4.551.759 3.180.000 300.000 1.071.759 - 4.551.759 1.700.084 345.627 2.506.048 -

Wojew. Ośro-
dek Sportu  
i Rekreacji  
w Drzonkowie 

  

        

92604

4.551.759 3.180.000 300.000 1.071.759 - 4.551.759 1.700.084 345.627 2.506.048 -
Razem            10.486.759 8.898.000 407.000 1.181.759 - 10.486.259 4.841.308 977.734 4.597.217 70.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 12 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Plan przychodów  i wydatków  gospodarstw pomocniczych 

                 w złotych 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Plan przychodów Plan wydatków stanowiących koszty 

w tym: w tym: 
Nazwa gospo-

darstwa pomoc-
niczego Dział Roz-

dział 
Razem z dostaw 

i usług 

pozostałe 
przychody 

własne 

dotacje 
przedm. 

Razem na wynagro-
dzenia 

pochodne od 
wynagrodzeń 

pozostałe 
wydatki 
bieżące 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Razem          4.040.697 4.037.697 3.000 - 4.040.697 1.884.192 339.105 1.817.400

 010  885.600       882.600 3.000 - 885.600 610.995 120.270 154.335
GPESP  
w  Sulechowie 

010  
        

01097
885.600 882.600 3.000 - 885.600 610.995 120.270 154.335

 750         3.155.097 3.155.097 - - 3.155.097 1.273.197 218.835 1.663.065
Centrum Promo-
cji i Szkolenia  
Województwa 
Lubuskiego w 
Przełazach 

750  

        

75097

1.513.420 1.513.420 - - 1.513.420 638.855 95.100 779.465
Z-d Ob. Urzędu 
Marszałkowskie-
go Województwa 
Lubuskiego w 
Ziel.Górze 

750  

        

75097

1.641.677 1.641.677 - - 1.641.677 634.342 123.735 883.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 13 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 
                                     w złotych 

Klasyfikacja budżeto-
wa Plan dochodów Plan wydatków 

w tym ze źródeł określonych   w tym:
Nazwa jednostki budżetowej 

Dział   Rozdział Razem
w uchwale Sej-

miku Woje-
wództwa Lubu-

skiego 

w zarządzeniu 
kierownika jed-

nostki budżetowej 

Razem Wydatki 
bieżące 

Wydatki inwe-
stycyjne 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
Razem   3.224.440 2.877.940 346.500 3.217.440 2.949.816 267.624 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze 

600  60013
351.050 250.050 101.000 351.050 351.050 -

Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej 
Górze 

801  80130
157.400 45.400 112.000 157.400 157.400 -

Medyczne Studium Zawodowe w Gorzo-
wie Wlkp. 

801  80130
15.000 15.000 - 15.000 15.000 -

Szkoła Policealna Pracowników Służb 
Społecznych w Gorzowie Wlkp. 

801  80130
50.000 - 50.000 50.000 50.000 -

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Zielonej Górze 

801  80146
847.000 847.000 - 847.000 847.000 -

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  
w Gorzowie Wlkp. 

801  80146
890.000 870.000 20.000 890.000 785.376 104.624

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  
w Gorzowie Wlkp. 

801  80147
24.500 4.500 20.000 24.500 24.500 -

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w 
Zielonej Górze 

801  80147
110.000 90.000 20.000 110.000 110.000 -

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w 
Gorzowie Wlkp. 

851  85148
160.000 160.000 - 160.000 100.000 60.000

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w 
Zielonej Górze 

851  85148
360.180 360.180 - 360.180 257.180 103.00

Medyczne Studium Zawodowe w Gorzo-
wie Wlkp. 

854  85410
160.00 140.000 20.00 160.000 160.000 -

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Babimoście 

854  85420
22.310 21.810 500 22.310 22.310 -

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
w Klenicy 

854  85421
77.000 74.000 3.000 70.000 70.000 -



 
Załącznik Nr 14 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2006 
w złotych 

Klasyfikacja Nazwa instytucji kultury 
dział rozdział 

Dotacja podmiotowa na 2006r. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 X 15.494.166 
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze  92106 2.475.700 
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.  92106 1.849.550 
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze  92108 2.300.000 
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze  92109 1.030.000 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze  92116 2.212.908 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.  92116 2.025.508 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze  92118 1.272.480 
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.  92118 1.468.770 
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli  92118 859.250 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 15 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Programy realizowane w ramach funduszy Unii Europejskiej 

 

Okres realizacji Nakłady do poniesienia w latach wg 
źródeł finansowania 

Data Lp. 

Nazwa: 
- programu 
- priorytetu 
- działania 

Nazwa zada-
nia 

Jednostka 
realizująca lub 
koordynująca Roz-

poczę-
cia 

Zakoń-
czenia 

Wartość 
całkowita 
programu 

Przewi-
dywane 
wykona-

nie 
w 2005r. 

Plan 
na 2006r. 

2007 rok 2008 rok 2009 rok 

1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Zadania noworozpo-
czynane 

    
      

1. 

Sektorowy Program 
Operacyjny, 
Restrukturyzacja  
i Modernizacja Sek-
tora Żywnościowego 
oraz Rozwój Obsza-
rów Wiejskich, 
Zrównoważony roz-
wój obszarów wiej-
skich – Scalanie 
gruntów 
Dz.010 r.01005 

Scalanie 
gruntów 

Urząd Mar-
szałkowski 

sty-
czeń 
2006 

grudzień 
2007 

847.348  
a)    50.000 
e)  500.000 

a)  119.470 
e)  177.878   

Kanał  Koło-
ment –etap I i 

II – rekon-
strukcja i 

odbudowa 
kanałów 

Lubuski Za-
rząd Melioracji 

i Urządzeń 
Wodnych 

2006  2007

6.843.000  
a)      60.000 
e) 3.750.000 

a)    580.000 
e) 2.322.000   2. 

Sektorowy Program 
Operacyjny 
Restrukturyzacja i 
Modernizacja Sekto-
ra Żywnościowego 
oraz Rozwój Obsza-
rów Wiejskich 

Sadowa – 
Modernizacja  

przepom-
powni 

Lubuski Zarząd 
Melioracji i 

Urządzeń Wod-
nych 

2006  2007

9.204.000  e)  3.739.000 
a)   1.035.000 
e)   4.141.000   



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Siedlisko – 

Modernizacja 
przepom-

powni 

Lubuski Za-
rząd Meliora-
cji i Urządzeń 

Wodnych 

2006  2006

784.000  
e) 

652.000    
Słońsk I – 

Modernizacja 
przepom-

powni 

Lubuski Za-
rząd Meliora-
cji i Urządzeń 

Wodnych 

2006  2007

4.550.000  
e) 

2.000.000 
a)   483.000 
e) 1.933.000   

Zimny Potok-
etap I – re-

konstrukcja i 
odbudowa 

kanału 

Lubuski Za-
rząd Meliora-
cji i Urządzeń 

Wodnych 

2006  2006

1.410.000  
e) 

1.359.000    
Słubice –
Górzyca  

zad.Nr 4 – 
Modernizacja 

wałów rz. 
Odry 

Lubuski Za-
rząd Meliora-
cji i Urządzeń 

Wodnych 

2006  2008

13.487.000  
e) 

3.000.000 
a)  1.600.000 
e)  6.400.000 

a) 465.000 
e) 1.858.000  

 

Priorytet  3 
Zrównoważony roz-
wój obszarów wiej-
skich 
Działanie  2.5. 
Gospodarowanie 
rolniczymi zasobami 
wodnymi 
Dz.010 r.01008 

Nowa Sól – 
przepom-
pownia 

Lubuski Za-
rząd Meliora-
cji i Urządzeń 

Wodnych 

2006  2007

5.400.000  
e) 

2.000.000 
a)      629.000 
e)   2.516.000   

    

Gorzów-
Borek Ciecie-
rzyce – Mo-
dernizacja  
wałów rz. 

Warty 

Lubuski Za-
rząd Meliora-
cji i Urządzeń 

Wodnych 

2006 2008

19.136.000   
a)  1.600.000 
e)  6.400.000 

a) 
2.172.000 

e) 
8.690.000  

           Zadania kontynuowane  

3. 

Sektorowy Program 
Operacyjny, Restruk-
turyzacja i Moderni-
zacja Sektora Żyw-
nościowego oraz 
Rozwój Obszarów 
Wiejskich, Priorytet 
3. Pomoc Technicz-
na, Działanie 3.1. 
Wsparcie systemu 
zarządzania i wdra-
żania Programu, 

Pomoc 
Techniczna-

Koszty kwali-
fikowalne - 

zgodnie  
z wnioskami 
aplikacyjny-

mi 

Urząd Mar-
szałkowski 

sty-
czeń 
2005 

gru-
dzień 
2006 

1.086.011 

a)     129.875 
b)         8.910 
e)     391.226 

a) 
139.000 

e) 
417.000    



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Działanie 3.2. Rozwój 
instytucjonalny, 
Działanie 3.3. Infor-
mowanie i promocja 
Programu 
Dz.010 r.01036 

   

     

 

 

      Razem dz.010
62.747.359 

w tym: 
1.430.000**** 

a)     129.875 
b)        8.910 
e)     391.226 

a) 
249.000 

e) 
17.417.000 

a) 6.046.470 
e) 23.889.878 

a) 
2.637.000 

b) 
10.548.000  

        
Pomoc tech-
niczna 

2005  

  

2006

a)       92.392 
 

c***)  277.182 

a) 
90.000 

 
c***) 

270.000 

 
4. 
 

Zadania kontynu-
owane 
ZPORR 
Priorytet IV Pomoc 
Techniczna 
Działanie 4.1 Wspar-
cie procesu wdraża-
nia ZPORR wydatki 
limitowane 
Działanie 4.2 Wspar-
cie procesu wdraża-
nia  ZPORR wydatki 
nielimitowane 
Działanie 4.3 Działa-
nia informacyjne i 
promocyjne 
Dz.150 r.15011 
Razem  dz.150 

 

Urząd Mar-
szałkowski 

  

   

 
729.574 
729.574 

a)        92.392 
c***)  277.182 

a) 
90.000 
c***) 

270.000

 

 Zadania kontynu-
owane           

5. Sektorowy Prgram 
OperacyjnTransport  
Priorytet 1. Zrówno-
ważony gałęziowo 
rozwój transportu 
Działanie 1.1. Mo-
dernizacja linii kole-
jowych w relacjach 
między aglomera-
cjami miejskimi  
i w aglomeracjach 
Dz.600 r.60001 

Zakup auto-
busów szy-
nowych w 
celu wyrów-
nywania 
podaży alter-
natywnych 
środków 
transportu  
w Lubuskiem 

Urząd Mar-
szałkowski  

2004  

 

2008

31.170.712 - 
c) 

3.770.000 

b) 
3.770.000 

b)   8.040.000 
c)   8.040.000 

b) 
3.770.000 

c) 
3.770.000 

 

 



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          km 1+706,27   

Wzmocnienie 
drogi woj.Nr 
157 od km 

7+740 do km 
9+040 

2005  

    

2005
b)      250.000 
c)      740.000 

Przebudowa 
drogi woj. Nr 

158 w m. 
Goszczano-
wo i Osów 
oraz drogi 

woj. Nr 160 
w m. Drez-

denko 

2005  

   

2006

b)    140.000 
c)     918.920 

b)      910.000 
c)   2.730.000 

Remont dro-
gi woj. Nr 
159 od km 
10+964 – 
11+790 

2005  2006
b)        80.000 
c)      257.520 

b) 100.000 
c) 300.000    

  

  
   

Budowa 
obwodnicy 
m. Sława 

 

2005 2006
 

b)      720.000 
c)   3.028.440 

b)  2 .970.000 
c)   8.910.000 

Przebudowa 
drogi 

woj.283 w m. 
Barcikowice 

2005  

    

2006

 

b)      250.000 
 

c)      750.000 

b)        83.000 
   

Dokumentacje 

 

2005 2005 2.512.502 b)  2.512.502     
Budowa 

obwodnicy 
Witnicy wraz 
z przebudo-

wą drogi 
woj. Nr 132 

2004  2006 b)   9.064.000 
(w tym grunty 

3.660.000) 
c*)10.260.000 

b)   8.397.000 
 
 

c*)  2.709.000    

7. 
Phare Spójność Spo-
łeczna i Gospodarcza 
Dz.600 r.60013 

Budowa 
małej ob-
wodnicy 

Kostrzyna 
wraz z prze-

budową 
drogi woj.  

Nr 132 

 

  

    41.342.120 

b)   4.548.000 
 

c*)  6.364.120 



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Zadania noworozpo-
czynane 

    
      

Przebudowa 
drogi woj.  
Nr 137 na 

odc. Między-
rzecz – Słubi-

ce 

2006  

   

2007

 

b) 2.620.000 
 

c) 7.860.000 

b) 
2.920.000 

c) 
8.790.000

Wzmocnienie 
drogi woj.  
Nr 277 na 
odc. od m. 
Skąpe do 

skrzyżowania 
z drogą kraj. 

Nr 3 

2006  2006

 

b) 1.630.000 
 

c) 4.890.000    
Wzmocnienie 

drogi woj.  
Nr 282 na 

odc. od km 
7+576-
17+700  

i 21+580- 
22+672 

2006  2006

 

b)      970.000 
 

c)   2.910.000    

8. 

ZPORR Priorytet1. 
Rozbudowa i Moder-
nizacja Infrastruktury 
Służącej Wzmacnia-
niu Konkurencyjno-
ści Regionów, 
Działanie 1.1 Rozbu-
dowa i modernizacja 
regionalnego układu 
transportowego 
Dz.600 r.60013 

Wzmocnienie 
drogi woj.  

Nr 303 w km 
13+614 – 
21+880 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2006  2006

35.830.000  

b)      810.000 
 

c)   2.430.000    

9. 

INTERREG III A Pri-
orytet  2. Rozwój 
infrastruktury 
Działanie 2.1. Po-
prawa transgranicz-
nej logistyki i infra-
struktury komunika-
cyjnej 
Dz.600 r.60013 

Budowa 
obwodnicy 
m.Lubsko 

Etap I 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2006  

  

2007

35.296.000 b)    1.848.000 

b)  3.600.000 
(w tym   grunty 

1.500.000) 
c)  10.248.000 

b) 
4.900.000 

c) 
14.700.000 

     

  

Razem dz.600  
196.892.832 

w tym: 
10.712**** 

b) 24.281.000 
c) 18.630.000 

c*) 16.624.120 

b)  28.310.000 
c)  51.398.000 

c*)   2.709.000 

b) 
15.860.000 

c) 
31.530.000 

b) 
3.770.000 

c) 
3.770.000

 Zadania kontynu-
awane           



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10. 

ZPORR Priorytet 4. 
Pomoc Techniczna, 
Działanie 4.1. 
Działanie 4.2. 
Działanie 4.3. 
Dz.750 r.75018 

Wdrażanie 
ZPORR w wo-

jewództwie 
lubuskim 

Urząd Marszał-
kowski 

styczeń 
2004 

grudzień 
2006 

2.408.888 

a)           5.550 
b)       210.622 
c)       648.513 

a)         12.000 
b)       203.727 
c)       639.022    

11. 

Program Inicjatywy 
Wspólnotowej 
INTERREG III A 
Priorytet VIII – 
Pomoc Techniczna, 
Działanie 8.1. Po-
moc techniczna w 
zakresie INTERREG 
III A w myśl zasady 
11.2,Działanie 8.2. 
Pomoc techniczna 
w zakresie INTER-
REG III A w myśl 
zasady 11.3, 
Dz.750 r.75018 

Wdrażanie 
Programu 
Inicjatywa 

Wspólnotowa 
INTERREG III A 
w wojewódz-
twie lubuskim 

Urząd Marszał-
kowski 

kwiecień 
2004 

 

grudzień 
2006 

1.109.823 
a)       133.570 
c)       341.631 

a)       146.715 
c)       439.053    

12. 
 

   INTERREG  
III C 

INTERREG III C 
3-CIP 

Urząd Marszał-
kowski   

styczeń 
2004 

czerwiec 
2006 265.728 b)        39.313 

 

a)         24.285 

c)      179.250 

a)           2.288 
b)          5.392 
c)        15.200 

13. ZPORR Priorytet IV 
– Pomoc technicz-
na 
Działanie 4.1 
Działanie 4.2 
Działanie 4.3. 
Dz.750 r.75095 

Wdrażanie 
ZPORR w wo-
jewództwie 
lubuskim 

Urząd Marszał-
kowski   

styczeń 
2004 

grudzień 
2006 

1.142.511 

a)           900 
b)    113.903 
c)     344.408 

a)          4.750 
b)      104.450 
c)      327.600 

   

14. 

   

   Program Inicjatywy
Wspólnotowej 

 Wdrażanie 
Programu 
Inicjatywa 
Wspólnotowa 
INTERREG III A 
w wojewódz-
twie lubuskim  

INTERREG III A 
Priorytet VIII – 
Pomoc Techniczna, 
Działanie 8.1. Po-
moc techniczna w 
zakresie INTERREG 
III A w myśl zasady 
11.2, 
Działanie 8.2. Po 

Urząd Marszał-
kowski   

kwiecień 
2004 

grudzień 
2006 



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 moc techniczna  

w zakresie INTER-
REG III A w myśl 
zasady 11.3, 
Dz. 750 r. 75095 

     

200.000 
a)     18.750 
c)     56.250 

a)       31.250 
c)       93.750 

  

15. INTERREG 
III C 

INTERREG III C 
3-CIP 

Urząd Marszał-
kowski   

styczeń 
2004 

czerwiec 
2006 

76.564 

a)           5.995 
b)           8.991 
c)         44.966 

a)            320 
b)            480 
c)         2.399    

 
Razem dz.750 

    5.203.514 
w tym: 

998.221**** 

a)       189.050 
b)      372.829 
c)    1.615.018 

a)     197.323 
b)     314.049 
c)  1.517.024    

 Zadania kontynu-
owane 

   
     

 
 

16. 

   

ZPORR 
Priorytet 2. 
Wzmocnienie Roz-
woju Zasobów 
Ludzkich w Regio-
nach. 
Działanie 2.2 Wy-
równywanie szans 
edukacyjnych po-
przez programy 
stypendialne 
Dz.803 r.80309 

Pomoc mate-
rialna dla 
uczniów i stu-
dentów 

Urząd Marszał-
kowski 

wrzesień 
2004 

paź-
dziernik 

2007 
 

3.572.971 
a)       246.485 
c)       739.455 

a)     327.528 
c)     982.583 

a) 
257.600 

c) 
772.799

 

Razem dz.803 

    

   

3.572.971 
w tym: 

246.521**** 
a)      246.485 
c)      739.455 

a)     327.528 
c)     982.583 

a) 
257.600 

c) 
772.799

    
     

Zadania kontynu-
owane 

 
 

17.   ZPORR 
Priorytet 1. 
Rozbudowa i  
Modernizacja In-
frastruktury Służą-
cej Wzmacnianiu 
Konkurencyjności 
Regionów 
Działanie 1.3.  
Regionalna infra-
struktura społeczna 
Dz.851 r.85111 

Modernizacja 
Oddziału Re-
habilitacji Kar-
diologicznej 

Lubuski Szpital 
Specjalistyczno 
Pulmonologiczno 
Kardiologiczny 
SP ZOZ w Torzy-
miu 

2001 2006

7.025.479 

b)        628.582 
c**)  2.485.744 
d)        383.849 

b)       800.000 
c**)   2.056.442 
d)          37.579    



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Razem dz.851 

 

 

  

  

7.025.479 
w tym: 

633.283**** 

b)        628.582 
c**) 

2.485.744 
d)        383.849 

b)       800.000 
c**)  2.056.442 
d)         37.579  

 Zadania kontynu-
owane 

   
     

 
 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPORR Priorytet 2 
Wzmocnienie Roz-
woju Zasobów 
Ludzkich w Regio-
nach: 
Działanie 2.1 
Rozwój umiejętno-
ści powiązany z  
potrzebami regio-
nalnego rynku 
pracy i możliwo-
ściami kształcenia 
ustawicznego w 
regionie 
Działanie 2.3 
Reorientacja za-
wodowa osób 
odchodzących z 
rolnictwa 
Działanie 2.4 
Reorientacja za-
wodowa osób 
zagrożonych pro-
cesami restruktu-
ryzacyjnymi 
Dz.853 r.85332 

Szkolenia  
i doradztwo 
zawodowe 

Wojewódzki Urząd 
Pracy 

2004   

   

2006
 
 
 

15.771.783 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.761.504 
 
 
 

11.952.695 
 
 
 
 

 
 
 

a)  2.185.250 
c)  6.555.750 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)  1.630.156 
c)  3.641.833 

 
 

a)  2.223.903 
c)  4.968.296 

 
 
 

a) 1.757.696 
c)  5.273.087 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)    560.221 
c)  2.929.294 

 
 

a)    764.271 
c)  3.996.225 

 

     
     

Zadania noworoz-
poczynane  

19. 
 
 
 
 
 

ZPORR Priorytet 4 
Pomoc Techniczna 
Działanie 4.1 
Wsparcie procesu 
wdrażania ZPORR- 
wydatki limitowa-
ne 

Wsparcie ka-
drowe 
 
 
 
 

Wojewódzki Urząd 
Pracy 
 
 
 
 

2004   

   

2006
 

1.122.555 
 
 
 

 
 

b)       98.011 
c)     267.295 

 
 

b)     142.779 
c)     428.334 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 

ZPORR Priorytet 4 
Pomoc techniczna 
Działanie 4.2 
Wsparcie procesu 
wdrażania ZPORR- 
wydatki nielimito-
wane 
ZPORR Priorytet 4 
Pomoc techniczna 
Działanie 4.3 
Działania informa-
cyjne i promocyjne 
Dz.853 r.85332 

Szkolenia i 
zakup wyposa-
żenia  
 
 
 
 
 
Informacja i 
promocja 

 
 
 
 

   
 

267.212 
 
 
 
 
 
 

208.668 
 

 
 

b)       52.290 
c)     156.872 

 
 
 
 
 

b)      13.900 
c)      41.700 

 
 

b)      17.908 
c)       53.726 

 
 
 
 
 

b)      17.406 
c)       52.217 

  

 
 

Razem dz.853 
   

  

 38.084.417 
 w tym: 

255.997**** 

a)  6.039.309 
b)     164.201 
c)15.631.746 

a)   3.082.188 
b)      178.093 
c) 12.732.883  

 Zadania kontynu-
owane 

   
     

 
 

20. ZPORR Priorytet 2. 
Wzmocnienie Roz-
woju Zasobów 
Ludzkich w Regio-
nach Działanie 2.2 
Wyrównywanie 
szans edukacyj-
nych poprzez pro-
gramy stypendial-
ne 
Dz.854 r.85415 

Pomoc mate-
rialna dla 
uczniów i stu-
dentów 

Urząd Marszał-
kowski 

wrzesień 
2004 

paź-
dziernik 

2007 

21.677.706 a)  1.908.112 
c)  4.073.721 

a)  2.585.303 
c)  5.506.412 

a) 
1.797.267 

c) 
3.827.982 

  
 

Razemdz.854 

    21.677.706 
w tym: 

1.978.909***
* 

a)  1.908.112 
c)  4.073.721 

a)  2.585.303 
c)  5.506.412 

a) 
1.797.267 

c) 
3.827.982   



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Zadania kontynu-

owane 
    

      
21. ZPORR Priorytet 1. 

Rozbudowa i Mo-
dernizacja  Infra-
struktury Służącej 
Wzmacnianiu Kon-
kurencyjności Re-
gionów. Działanie 
1.4.Rozwój turysty-
ki i kultury 
Dz.921 r.92109 

Modernizacja, 
rewitalizacja 
wnętrz i roz-
budowa Re-
gionalnego 
Centrum Ani-
macji Kultury 
w  
Zielonej Górze 

Regionalne Cen-
trum Animacji 
Kultury w Zielonej 
Górze 

styczeń 
2005 

czerwiec 
2007 

9.812.890 d)      34.282* c)    5.832.696 
d) 1.944.232** 

c) 1.501.260 
d) 

500.420** 

  
22.  

  

ZPORR 2004-2006
Priorytet 
1.Rozbudowa i 
Modernizacja In-
frastruktury Służą-
cej Wzmacnianiu 
Konkurencyjności 
Regionów. Działa-
nie 1.4. Rozwój 
turystyki i kultury. 
Dz.921 r.92116 

Rozbudowa 
zabytkowego 
obiektu Woje-
wódzkiej i 
Miejskiej Bi-
blioteki Pu-
blicznej w 
Gorzowie Wkp. 

Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka 
Publiczna w Go-
rzowie Wlkp. 

2004 2007 24.017.346 b)     643.451 a)   4.000.000 
b)  290.239*** 

c) 12.870.718 

a) 1.000.000 
b)    553.235 
c) 4.659.703 

23. 

   

SPO  
Restrukturyzacja i 
Modernizacja Sek-
tora Żywnościo-
wego oraz Rozwój 
Obszarów Wiej-
skich 2004-2006. 
Priorytet  2. Zrów-
noważony rozwój 
obszarów  wiej-
skich 
Działanie 2.3. Od-
nowa wsi oraz 
zachowanie   
i ochrona dziedzic-
twa kulturowego  
Dz.921 r.92118  

Uchronić od 
zapomnienia – 
ochrona dzie-
dzictwa kultu-
rowego regio-
nu 
 

Muzeum Etnogra-
ficzne w Zielonej 
Górze z/s w Ochli 

listopad 
2005  

maj  
2006  

578.929 a)       84.375 
b)       85.435 

b)       28.563 
c**)   380.556 



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 RAZEM dz.926   

    
1.713.176 

 b)    428.294 
c) 1.284.882  

Ogółem: 373.714.989 
w tym: 

5.553.643**** 

a)    8.689.598 
b)  26.184.408 
c)  40.689.940 
c*) 16.624.120 

c**)  2.485.744 
c***)   277.182 
d)        418.131 
e)        391.226 

a)  10.531.342 
b)  30.713.235 
c)  93.419.997 

c*)   2.709.000 
c**)  2.436.998 

c***)    270.000 
d)     1.981.811 
e)   17.417.000 

a)   9.101.337 
b) 16.413.235 
c) 42.291.744 
d)      500.420 
e) 23.889.878 

a) 2.637.000 
b) 3.770.000 
c) 3.770.000 

e) 10.548.000 
 

 

Suma  

    

373.714.989
w tym: 

5.553.643**** 95.760.349 159.479.383 92.196.614 20.725.000

 

 
a) dotacje z budżetu państwa,       *   środki własne instytucji 
b) środki własne budżetu województwa      **  kredyt bankowy instytucji 
c) finansowanie Unii Europejskiej      *** rezerwa celowa zostanie uruchomiona po ostatecznym przyjęciu  pro-
jektów:  
c*) finansowanie Unii Europejskiej (środki PHARE SSG)    - dz.921 rozdz. 92116 – 290.239 zł. 
c**)  środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa: - dz.921 rozdz. 92118  - 363.997 zł 
- dz.851 rozdz.85111 - 2.056.442 zł.         
- dz.921 rozdz. 92118 – 380.556 zł.  
c***)  prefinansowanie  przez ARR          .     
d) pozostałe (fundusze celowe, porozumienia z j.s.t)                                                                  
e)  zadania rządowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej      
**** różnica między wartością całkowitą programu a przewidywanym wykonaniem 2005r. i nakładami do poniesienia w latach następnych, wynika z tytułu 
nie ujęcia kosztów dokumentacji oraz poniesionych  kosztów w latach poprzednich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 15a 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Zestawienie źródeł finansowania programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w latach 2005 - 2008 wg tytułów pochodze-

nia środków – środki własne 
 

Kwota w złotych 
bezzwrotna w latach zwrotna w latach Lp. 

Nazwa : 
- programu 
- priorytetu 
- działania 

Nazwa 
zadania 

Środki wła-
sne 

2005        2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

1 2           3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    

 
 dochody

własne 26.184.408 30.713.235 16.413.235 3.770.000 
   

     

    

    pomoc
z budżetu 
państwa 8.689.598 10.531.342 9.101.337 2.637.000

        pożyczka    
Razem: 34.874.006 41.244.577 25.514.572      6.407.000

 
Załącznik Nr 15b 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Zestawienie źródeł finansowania programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej  w latach 2005 - 2008 wg tytułów pocho-
dzenia środków – prefinansowanie 

 
Kwota w złotych 

bezzwrotna w latach zwrotna w latach Lp. 

Nazwa : 
- programu 
- priorytetu 
- działania 

Nazwa 
zadania 

Środki własne 
2005        2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

1 2           3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Pomoc z budżetu 

państwa 391.226 17.417.000 23.889.878 10.548.000     - - - -
   

      
Kredyt banko-
wy/pożyczka - - - - 40.689.940 93.419.997 42.291.744 3.770.000

Razem:      391.226 23.889.878 17.417.000 10.548.000 40.689.940 93.419.997 42.291.744 3.770.000
 



Załącznik Nr 16 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych  na 2006 rok 
     w złotych 

 DOCHODY WYDATKI
Klasyfikacja Klasyfikacja Rodzaj dochodu Kwota 

Dział    Rozdział Par.
Rodzaj wydatku Kwota 

Dział Rozdział Par.
1          2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Opłaty za zezwole-
nia na sprzedaż na-
pojów alkoholo-
wych 150.000 

    756 75618 0480 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
z tego: 

150.000 

851 85154  

         60.000 851 85154 2560
 

    

 

   

1. Cykl  szkoleń z zakresu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych – 29.000zł. 

2. Dofinansowanie zajęć terapeu-
tycznych – 29.000zł. 

3. Dofinansowanie kosztów dele-
gacji służbowych osób wyjeżdża-
jących poza granice Zielonej Gó-
ry  – 2.000zł. 60.000

         90.000 851 85154 2820
     

   1. Rozwój działalności profilaktycz-
nej : 33.000 

        
 

a) prowadzenie działalności eduka-
cyjnej za pośrednictwem prasy, 
radia i telewizji oraz wydawnictw 
dotyczących problemu alkoholi-
zmu, 

b) wspieranie rozwoju nowocze-
snych programów profilaktyki  
w środowisku szkolnym i ro-
dzinnym oraz grupach podwyż-
szonego ryzyka, 

 



Załącznik Nr 16 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych  na 2006 rok 
     w złotych 

 DOCHODY WYDATKI
Klasyfikacja Klasyfikacja Rodzaj dochodu Kwota 

Dział    Rozdział Par.
Rodzaj wydatku Kwota 

Dział Rozdział Par.
1          2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Opłaty za zezwole-
nia na sprzedaż na-
pojów alkoholo-
wych 150.000 

    756 75618 0480 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
z tego: 

150.000 

851 85154  

         60.000 851 85154 2560
 

    

 

   

1. Cykl  szkoleń z zakresu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych – 29.000zł. 

2. Dofinansowanie zajęć terapeu-
tycznych – 29.000zł. 

3. Dofinansowanie kosztów dele-
gacji służbowych osób wyjeżdża-
jących poza granice Zielonej Gó-
ry  – 2.000zł. 60.000

         90.000 851 85154 2820
     

   1. Rozwój działalności profilaktycz-
nej : 33.000 

        
 

a) prowadzenie działalności eduka-
cyjnej za pośrednictwem prasy, 
radia i telewizji oraz wydawnictw 
dotyczących problemu alkoholi-
zmu, 

b) wspieranie rozwoju nowocze-
snych programów profilaktyki  
w środowisku szkolnym i ro-
dzinnym oraz grupach podwyż-
szonego ryzyka, 

 



1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
     c) rozwijanie edukacji publicznej  

i szkolenia przedstawicieli róż-
nych zawodów zaangażowanych 
w działalność profilaktyczną i 
naprawczą w środowiskach lo-
kalnych . 

 

   

2. Wspieranie rozwoju i moderniza-
cja usług terapeutycznych: 37.000  

       

  

  a) wspieranie rozwoju programów 
terapeutycznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe  
o charakterze ponadlokalnym, 

b) wspieranie rozwoju systemu 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinach dotkniętych alkoholi-
zmem . 

3. Wspieranie działalności organiza-
cji pozarządowych oraz grup samo-
pomocy: 20.000 

        

   a) wspieranie działalności organi-
zacji pozarządowych i realizują-
cych zadania w zakresie profilak-
tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz klubów abs-
tynenckich i grup AA, Al. - Ate-
en, DDA i innych grup samopo-
mocy w realizacji zadań o cha-
rakterze ponadlokalnym związa-
nych z realizacją ww zadań, 

b) szkolenia liderów grup samo-
pomocy w zakresie rozwijającym 
ich predyspozycje osobiste  
i umiejętności pomagania.  
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Załącznik Nr 17 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego 

z dnia 19 grudnia 2005r. 
 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

 
           w złotych 
Poz. Treść Plan 

1 2 3 
I. 260.000 Stan funduszu na początek roku 
1. środki pieniężne  - 
2. należności          300.000 
3. zobowiązania 40.000 
II. Przychody 2.000.000 
1. Przelewy z Centraln. Funduszu  Ochrony Gruntów Rolnych 1.000.000 
2. Dochody własne w tym: 1.000.000 
 wpływy z opłat za wyłączenie grunt. roln. z  prod. roln. 1.000.000 
 odsetki bankowe - 

III. Wydatki  2.000.000 
1. Wydatki bieżące (własne) w tym: 450.000 
 przelewy  na  CFOGR 200.000 

2. Wydatki inwestycyjne w tym: 1.550.000 
 wydatki własne 50.000 

IV. Stan funduszu na koniec roku 260.000 
1. środki pieniężne - 
2. należności  300.000 
3. zobowiązania 40.000 

 
Załącznik Nr 18 

do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

 
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Treść Plan 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego 
 
              w złotych 
Poz. 

1 2 3 
I. Stan funduszu na początek roku 221.183 
1. środki pieniężne  113.183 
2. należności 220.000 
3. zobowiązania 112.000 
II. Przychody 1.048.000 
1. Dotacje z powiatów 968.000 
2. Dochody własne w tym: 80.000 
 sprzedaż materiałów i usług 70.000 
 odsetki 10.000 

3. Dofinansowanie  z CFGZGiK - 



Dziennik Urzędowy                                                  -  2029  -                                                                poz. 570 
Województwa Lubuskiego Nr 24 

1 2 3 
III. Wydatki  1.242.000 
1. 1.212.000 Wydatki bieżące (własne) w tym: 
 zakup materiałów i usług 720.000 
 przelewy  na  CFZGiK 492.000 
 przelewy na PFGZGiK - 

2. Wydatki inwestycyjne w tym: 30.000 
 wydatki własne 30.000 

IV. Stan funduszu na koniec roku 27.183 
1. środki pieniężne 29.183 
2. należności  121.000 
3. zobowiązania 123.000 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Załącznik Nr 19 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
Wieloletni program inwestycyjny 

 
w złotych 

Okres realizacji 
Data 

Nakłady do poniesienia w latach  wg 
źródeł finansowania Lp. 

Nazwa programu, cel i 
zadania 

Jednostka reali-
zująca 

lub 
koordynująca rozpoczęcia zakończenia

Wartość cał-
kowita pro-

gramu 

Przewidywane wy-
konanie  
w 2005r. 

Plan na 
2006r. 2007 rok 2008 rok 2009 rok 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Zadania kontynuowane  
 Dz. 600 r. 60001  

1.  Sektorowy Program
Operacyjny Transport 
„Zakup autobusów 
szynowych w celu wy-
równywania podaży 
alternatywnych środ-
ków transportu w Lubu-
skiem 

Urząd Marszał-
kowski Woje-
wództwa Lubu-
skiego 

2004 2008 31.170.712 -
b)    3.770.000
c)    3.770.000

b)   8.040.000
c)    8.040.000

b)      770.000
c)    3.770.000

 Dz. 600 r. 60013  
2. - ZPORR 

Przebudowa drogi na 
odcinku Międzyrzecz - 
Trzciel 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2005 2006  43.127.498

b)          2 644 498

c)          8 535 120

b)    2.450.000

c)    7.350.000
3. ZPORR 

Przebudowa drogi woj. 
Nr 158 w m. Goszcza-
nowo i Osów oraz drogi 
woj. Nr 160 w m. Drez-
denko 

 

2005 2006

b)            140.000

c)             918.920

b)       910.000

c)    2.730.000

4. ZPORR 
Remont drogi woj. Nr 
159 od km 10+964 – 
11+790 

 

2005 2006

b)               80.000

c)             257.520

b)       100.000

c)       300.000
5. ZPORR 

Budowa obwodnicy m. 
Sława 

 

2005 2006

b)             720.000

c)          3.028.440

b)    2.970.000

c)    8.910.000



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. ZPORR 

Przebudowa drogi woj. 
Nr 283 w m. Barcikowi-
ce 

 

2005 2006

b)             250.000

c)             750.000

b)         83.000

7. Phare Spójność Spo-
łeczna i Gospodarcza 
Budowa obwodnicy 
Witnicy wraz z przebu-
dową drogi woj. Nr 132 

 

2004 2006 30.430.000

b )         9.064.000
(w tym grunty

3.660.000)
c*)       10.260.000

b)    8.397.000

c*)    2.709.000
 Zadania noworozpo-

czynane 
 

8. ZPORR 
Przebudowa drogi woj. 
Nr 137 na odc. Między-
rzecz – Słubice 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2006 2007

b)   2.620.000

c)   7.860.000

b) 2.920.000

c)  8.790 000
9. ZPORR Wzmocnienie 

drogi woj. Nr 277 na 
odc. od m. Skąpe do 
skrzyżowania z drogą 
kraj. Nr 3 

 

2006 2006 35.830.000

b)   1 630 000

c)   4.890.000
10. ZPORR Wzmocnienie 

drogi woj. Nr 282 na 
odc. od km 7+576-
17+700 i 21+580-22+672 

 

2006 2006

b)       970.000

c)    2.910.000
11. ZPORR Wzmocnienie

drogi woj. Nr 303 w km 
13+614 – 21+880 

  

2006 2006

b)       810 000
 

c)    2.430.000
12. INTERREG IIIA 

Budowa obwodnicy m. 
Lubsko Etap I 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2006 2007 35.296.000 b)        1 848 000

b)    3.600.000
(w tym grunty

1.500.000)
c)   10.248.000

b)     4.900.000

c)   14.700.000
 

Razem Dział 600 
 175.854.210

w tym
10.712***

b)        14.746.498
c)        13.490.000
c*)      10.260.000

b)  28.310.000
c)  51.398.000
c*)  2.709.000

b)   15.860.000
c)   31.530.000

b) 3.770.000
c)  3.770.000

 Zadania noworozpo-
czynane 

 

 Dz. 801 r. 80146  
13. ZPORR Priorytet 1. 

 Rozbudowa i Moderni-
zacja Infrastruktury 
Służącej Wzmacnianiu  

Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczy-
cieli w Zielonej 
Górze 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. ZPORR 

Przebudowa drogi woj. 
Nr 283 w m. Barcikowi-
ce 

 

2005 2006

b)             250.000

c)             750.000

b)         83.000

7. Phare Spójność Spo-
łeczna i Gospodarcza 
Budowa obwodnicy 
Witnicy wraz z przebu-
dową drogi woj. Nr 132 

 

2004 2006 30.430.000

b )         9.064.000
(w tym grunty

3.660.000)
c*)       10.260.000

b)    8.397.000

c*)    2.709.000
 Zadania noworozpo-

czynane 
 

8. ZPORR 
Przebudowa drogi woj. 
Nr 137 na odc. Między-
rzecz – Słubice 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2006 2007

b)   2.620.000

c)   7.860.000

b) 2.920.000

c)  8.790 000
9. ZPORR Wzmocnienie 

drogi woj. Nr 277 na 
odc. od m. Skąpe do 
skrzyżowania z drogą 
kraj. Nr 3 

 

2006 2006 35.830.000

b)   1 630 000

c)   4.890.000
10. ZPORR Wzmocnienie 

drogi woj. Nr 282 na 
odc. od km 7+576-
17+700 i 21+580-22+672 

 

2006 2006

b)       970.000

c)    2.910.000
11. ZPORR Wzmocnienie

drogi woj. Nr 303 w km 
13+614 – 21+880 

  

2006 2006

b)       810 000
 

c)    2.430.000
12. INTERREG IIIA 

Budowa obwodnicy m. 
Lubsko Etap I 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

2006 2007 35.296.000 b)        1 848 000

b)    3.600.000
(w tym grunty

1.500.000)
c)   10.248.000

b)     4.900.000

c)   14.700.000
 

Razem Dział 600 
 175.854.210

w tym
10.712***

b)        14.746.498
c)        13.490.000
c*)      10.260.000

b)  28.310.000
c)  51.398.000
c*)  2.709.000

b)   15.860.000
c)   31.530.000

b) 3.770.000
c)  3.770.000

 Zadania noworozpo-
czynane 

 

 Dz. 801 r. 80146  
13. ZPORR Priorytet 1. 

 Rozbudowa i Moderni-
zacja Infrastruktury 
Służącej Wzmacnianiu  

Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczy-
cieli w Zielonej 
Górze 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

- - -

Konkurencyjności Regio-
nów. Działanie 1.4. Roz-
wój turystyki i kultury. 
Nazwa zadania: „Rewa-
loryzacja zabytkowych 
obiektów infrastruktury 
publicznej w mieście 
Zielona Góra” 

 

2006 2006 522.500 -
b)       130.000
d)       392.500

 Razem  Dział 801   
522.500 -

b)      130.000
d)      392.500 - - -

 Zadania kontynuowane  
14. ZPORR 

 1.Poprawa zdrowotno-
ści mieszkańców Woje-
wództwa Lubuskiego i 
pogranicza Lubusko 
Brandenburskiego. 
2.Poprawa infrastruktu-
ry ochrony zdrowia 
poprzez jego dostoso-
wanie do standardów 
unijnych. 
3.Rozwój infrastruktury 
rehabilitacyjnej dla ludzi
aktywnych zawodowo. 
Zadanie: 
Modernizacja Oddziału 
Rehabilitacji Kardiolo-
gicznej 
Dz. 851 r. 85111 

Lubuski szpital 
Specjalistyczny 
Pulmonologicz-
no Kardiolo-
giczny  SP ZOZ 
w Torzymiu 

2001 2006 7.025.479

b)             628.582
c)       2.485.744**
d)              383.849

b)        800.000
c)  2.056.442**
d)           37.579

 
Razem dział 851  

7.025.479
w tym

633.283***

b)              628.582
c)       2.485.744**
d)              383.849

b)         800.000
c)  2.056.442**
d)           37.579

 Zadania kontynuowane  
 Dz. 921 r. 92116  

15. ZPORR Priorytet 1. 
Rozbudowa i Moderniza-
cja Infrastruktury Służą-
cej Wzmacnianiu Konku-
rencyjności Regionów. 
Działanie 1.4 Rozwój 
turystyki i kultury. 

Wojewódzka  
i Miejska Biblio-
teka Publiczna  
w Gorzowie 
Wlkp. 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Nazwa zadania: „Rozbu-

dowa zabytkowego 
obiektu Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gorzowie 
Wlkp.”  

 

2004 2007 24.017.346 b)             643.451

a)    4.000.000
b)       290.239
c)  12.870.718

a)     1.000.000
b)        553.235
c)     4.659.703 - -

 Zadania noworozpo-
czynane 

 

 Dz. 921 r. 92109  
16. ZPORR Priorytet 1. 

 Rozbudowa i Moderni-
zacja Infrastruktury 
Służącej Wzmacnianiu 
Konkurencyjności Re-
gionów.  
Działanie 1.4.  
Rozwój turystyki i kultury
Nazwa zadania: „Rewa-
loryzacja zabytkowych 
obiektów infrastruktury 
publicznej w mieście 
Zielona Góra” 

Regionalne 
Centrum Ani-
macji Kultury  
w Zielonej Gó-
rze 

2006 2006 670.000 -
b)       167.500
d)       502.500 - - -

17. ZPORR Priorytet 1. 
 Rozbudowa i Moderni-
zacja Infrastruktury 
Służącej Wzmacnianiu 
Konkurencyjności Re-
gionów . 
Działanie 1.4. Rozwój 
turystyki i kultury 
Nazwa zadania:  
“Modernizacja, rewitali-
zacja wnętrz i rozbudo-
wa Regionalnego Cen-
trum Animacji w Zielo-
nej Górze” 

Regionalne 
Centrum Ani-
macji Kultury  
w Zielonej Gó-
rze 

2005 2007 9.812.890 d)               34.282
c)    5.832.696
d)   1.944.232

c)   1.501.260
d)       500.420 -

 Dz. 921 r. 92118  
18. ZPORR Priorytet 1. 

 Rozbudowa i Moderni-
zacja Infrastruktury 
Służącej Wzmacnianiu 
Konkurencyjności Re-
gionów. 

Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w 
Zielonej Górze 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Działanie 1.4. Rozwój 

turystyki i kultury  
Nazwa zadania: „Rewa-
loryzacja zabytkowych 
obiektów infrastruktury 
publicznej w mieście 
Zielona Góra” 

 

2006 2006 900.000 -
b)       225.000
d)       675.000 - - -

19. ZPORR  
3. Rozwój lokalny 
3.1. Obszary wiejskie 
Nazwa zadania:  
„Centrum Europejskich 
Kultur Regionalnych” 

Muzeum Etno-
graficzne  
w Zielonej Gó-
rze z/s w Ochli 

2006 2006 201.607 -
b)         74.804
c)       126.803 - - -

20. INTERREG III A 
Priorytet 2 : Rozwój 
infrastruktury 
2.2 Poprawa infrastruk-
tury technicznej i ko-
munalnej 
Nazwa zadania: 
„Centrum Europejskich 
Kultur Regionalnych” 

Muzeum Etno-
graficzne w 
Zielonej Górze 
z/s w Ochli 

2006 2006 1.072.789 -
b)       193.093
c)       879.696 - - -

 

Razem Dział 921  

 

36.674.632
b)             643.451
d)               34.282

a)   4.000.000
b)      950.636
c)  19.709.913
d)   3.121.732

a)  1.000.000
b)    553.235
c)  6.160.963
d)    500.420 - -

 

Ogółem 

 

220.076.821
w tym

643.995***

b)       16.018.531
c)       13.490.000

c*)       10.260.000
c**)          2.485.744

d)            418.131

a)    4.000.000
b)  30.190.636
c)  71.107.913

c*)    2.709.000
c**)     2.056.442

d)    3.551.811

a)     1.000.000
b)   16.413.235
c)   37.690.963
d)        500.420

b)   3.770.000
c)    3.770.000

 
Suma  

220.076.821
w tym

643.995*** 42.672.406 113.615.802 55.604.618 7.540.000
 
a) dotacje z budżetu państwa;                c**) środki przekaże Wojewoda Lubuski bezpośrednio na rachunek bankowy 
szpitala 
b) środki własne budżetu województwa;                  d)  pozostałe (fundusze celowe, porozumienia z j.s.t.); 
c) finansowanie Unii Europejskiej; 
c*)  finansowanie Unii Europejskiej (środki PHARE SSG) 
***różnica między wartością całkowitą programu a przewidywanym wykonaniem 2005r. i nakładami do poniesienia w latach następnych, wynika z tytułu nie 
ujęcia kosztów dokumentacji oraz poniesionych  kosztów w latach poprzednich 
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Załącznik Nr 20 
do uchwały Nr XXXVII/259/2005 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

Lp. Treść Kwota 

 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 
 

złotych 
1 2 3 
 
1 
2 
3 

6 

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo 

Z pożyczek 

Dochody budżetu 

- 
38.567.231 
93.419.997 

298.965.646 

4 
5 

Przychody budżetu: 

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 

Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 
Razem przychody (1+2+3+4) 

 

 
131.987.228 

7 Razem przychody i dochody budżetu (5+6) 430.952.874 
 
8 
9 

10 
11 
12 

Udzielone pożyczki 

Razem rozchody (8+9+10+11) 

6.260.261 

331.272.616 13 

Rozchody budżetu: 
Spłata kredytów 
Spłata pożyczki 

Wykup papierów wartościowych 

Wydatki budżetu 

 

93.419.997 
- 
- 

99.680.258 

 Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13) 430.952.874 
 

=================================================================================== 
 

566 
 

UCHWAŁA NR XXXV/329/2005 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 

z dnia 20 grudnia 2005r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na rok 2006 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz 
pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1  
i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. „b”, art. 110 ust. 1 i 2,  
art. 112 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 124 ust. 1 pkt 1, 
2, 3, 4, 4a, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 i ust. 3, art. 128  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.  
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu w wysoko-
ści 59.896.526zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa  
w ust. 1 obejmuje między innymi: 

-

b) kwotę 2.187.923zł z przeznaczeniem na do-
tacje, jak w załączniku Nr 10 do uchwały,

c) kwotę 450.000zł z przeznaczeniem na ob-
sługę długu publicznego, 

d) kwotę 3.000.500zł z przeznaczeniem na re-
monty, jak w załączniku Nr 6 do uchwały, 

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-
cję zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zleconych gminie na 
podstawie ustaw w kwocie 5.768.538zł jak  
w załączniku Nr 7 do uchwały; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
365.000zł jak w załączniku Nr 8 do uchwały; 

3) dotacje na realizację zadań wspólnych reali
zowanych na podstawie zawartych w drodze 
porozumień z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie 3.506.824zł jak w za-
łączniku Nr 9 do uchwały. 

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu w wysoko-
ści 69.685.187zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-
znacza się łącznie na: 

1) wydatki bieżące w kwocie 45.271.647zł z tego: 

a) kwotę 21.204.500zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

e) kwotę 18.428.724zł z przeznaczeniem na 
wydatki pozostałe; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.413.540zł z tego:
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na realizację planu inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,  
w tym: 

a) wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi w kwocie 20.951.748zł jak  
w załączniku Nr 4 do uchwały, 

3. Ogólna kwota wydatków określonych w ust. 1 
obejmuje także: 

1) kredytów długoterminowych w wysokości 
6.529.661zł; 

- spłaty pożyczek w wysokości 1.063.522zł, 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermi-
nowych na pokrycie występującego w roku 
budżetowym deficytu budżetu do wysokości 
5.000.000zł; 

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości 
publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Sulechowie oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Edwin Łazicki 

Załącznik Nr 1 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 

Lp. Rozdział Paragraf % 7:6 

b) wydatki na programy i projekty ze środków 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności w kwocie 15.390.218zł jak w załączni-
ku Nr 5 do uchwały. 

1) wydatki na realizację zadań zleconych z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych na podstawie ustaw, w kwocie 
5.768.538zł jak w załączniku Nr 7 do uchwały; 

2) wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych w kwocie 365.000zł jak 
w załączniku Nr 8 do uchwały; 

3) wydatki na realizację zadań wspólnych, reali-
zowanych w drodze porozumień z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
3.506.824zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.788.661zł 
będzie pokryty przychodami pochodzącymi z za-
ciągniętych: 

2) pożyczek długoterminowych w wysokości 
3.259.000zł. 

2. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 
1.947.927zł z tego na: 

- spłaty kredytów w wysokości 884.405zł, 

które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi  
z zaciągniętych pożyczek i kredytów długotermino-
wych. 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącz-
nik Nr 11 do uchwały. 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały. 

2) spłaty zobowiązań w wysokości 1.947.927zł  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wyjątkiem wydatków na nowe zadania in-
westycyjne, z wyłączeniem przeniesienia wy-
datków między działami; 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 
wysokości 1.000.000zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sulechowa. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 

 

do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Plan dochodów budżetowych Gminy Sulechów na rok 2006 
w złotych 

Dział Wyszczególnienie 

Przewidywa-
ne wykonanie 

dochodów  
w 2005r.* 

Plan na 
2006r. 

1 2 3 8 4 5 6 7 
Ogółem dochody (1- 17) 125,9 47.571.400 59.896.526 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo - - 327.708 

  01036 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich - 327.708 - 

  

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków po-
wiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł. Finansowanie pro gramów  

 6298 
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327.708 

  

i projektów ze środków funduszy struktural-
nych, funduszu spójności oraz z sekcji gwa-
rancji europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej - - 

2. 600 35.000 Transport i łączność 540.825 6,5 
 540.825  60016 Drogi publiczne gminne 35.000 6,5 
   0690 Wpływy z różnych opłat 20.000 35.000 175,0 
  15.268 - -  2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 

   2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 120.000 - - 

  

Środki na dofinansowanie własnych inwe-
stycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł. Finan-
sowanie programów ze środków bezzwrot-
nych pochodzących z Unii Europejskiej - - 

 6291 

385.557 
3. 630 Turystyka 1.598,1 76.121 12.164.530 
  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 76.121 12.164.530 1.598,1 

   

- - 

2708** 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł. Finanso-
wanie programów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
oraz z sekcji gwarancji europejskiego fundu-
szu orientacji i gwarancji rolnej 3.244 

   

8.657.706 - 

6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwe-
stycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł. Finan-
sowanie programów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno-
ści oraz z sekcji gwarancji europejskiego 
funduszu orientacji i gwarancji rolnej - 

   6619** 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego współ-
finansowanie programów i projektów reali-
zowanych ze środków z funduszy struktural-
nych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwa-
rancji europejskiego funduszu orientacji i 
gwarancji rolnej 72.877 3.506.824 4.812,0 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.655.347 4.958.300 74,5 
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 90,5 3.426.700 3.102.000 

   0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych skarbu państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 1.930.600 1.969.600 102,0 
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  1.284.100 1.117.400  0830 Wpływy z usług 87,0 
   0920 Pozostałe odsetki 23.000 15.000 65,2 
  -  0970 Wpływy z różnych dochodów 8.000 - 

   6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwe-
stycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł - - 181.000 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.228.647 1.856.300 57,5 

   
170.000 150.000 

0470 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 88,2 

   0690 Wpływy z różnych opłat 36.000 15.000 41,7 

  

85,6 

 0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 130.000 111.300 

   0760 
63.000 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w prawo własności 70.000 111,1 

  
2.810.647 

 0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości 1.500.000 53,4 

   19.000 0920 Pozostałe odsetki 10.000 52,6 
5. 750 124,1 Administracja publiczna 309.592 384.328 
  202.050 204.350 75011 Urzędy wojewódzkie 101,1 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 198.400 200.700 101,2 

   2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialne-
go związane z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami 100,0 3.650 3.650 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 542 179.978 167,4 
  5.000  0830 Wpływy z usług 5.000 100,0 
   0970 Wpływy z różnych dochodów 15.000 20.000 133,3 

   6295 

67.436 

Środki na dofinansowanie własnych inwesty-
cji gmin (związków gmin), powiatów (związ-
ków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł. Finansowanie z 
innych środków bezzwrotnych - - 

  6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwesty-
cji gmin (związków gmin), powiatów (związ-
ków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł. Finansowanie 
programów i projektów ze środków  

 

   

  
87.542 100,0 

  
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
oraz z sekcji gwarancji europejskiego fundu-
szu orientacji i gwarancji rolnej 87.542 
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6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 98.477 4 338 4,4 

  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

75101 
4.101 4.338 105,8 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 4.101 4.338 105,8 

  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 49.319 - - 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 49.319 - - 

  75108 Wybory do sejmu i senatu 45.057 - - 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 45.057 - - 

7. 752 Obrona narodowa 395 400 101,3 
  75212 Pozostałe wydatki obronne 395 400 101,3 

   2010 

395 400 101,3 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500 150.000 2.727,3 
  75414 Obrona cywilna 5.500 - - 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 5.500 - - 

  75416 Straż miejska - 150.000 - 

   0570 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
ludności - 150.000 - 

9. 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem 18.537.552 19.965.087 107,7 

  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 72.700 72.700 100,0 

   0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatko-
wej 64.700 64.700 100,0 

   0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 8.000 8.000 100,0 

  75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek or-
ganizacyjnych 7.559.122 7.734.871 102,3 

   0310 Podatek od nieruchomości 6.767.733 7.015.498 103,7 
   0320 Podatek rolny 240.545 197.739 82,2 
   0330 Podatek leśny 140.000 153.000 109,3 
   0340 Podatek od środków transportowych 116.000 116.000 100,0 
   0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6.000 6.000 100,0 
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   0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 147.442 100.000 67,8 

   2440 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 141.402 146.634 103,7 

  75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, po-
datku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 2.881.822 2.966.822 102,9 

   0310 Podatek od nieruchomości 1.820.744 2.000.663 109,9 
   0320 Podatek rolny 300.978 236.059 78,4 
   0340 Podatek od środków transportowych 295.000 295.000 100,0 
   0360 Podatek od spadków i darowizn 36.000 36.000 100,0 
   0370 Podatek od posiadania psów 6.000 6.000 100,0 
   0430 Wpływy z opłaty targowej 36.000 36.000 100,0 

   0450 
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno-
ści urzędowe 5.000 5.000 100,0 

   0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000 300.000 100,0 
   0560 Zaległości z podatków zniesionych 2.100 2.100 100,0 
   0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 - - 

   0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 75.000 50.000 66,7 

  75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed-
nostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 700 682 688.000 98,2 

   0410 Wpływy z opłaty skarbowej 210.000 210.000 100,0 
   0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 87.000 87.000 100,0 

   0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 375.000 365.000 97,3 

   0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 26.000 26.000 100,0 

   0590 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje 2.682 - - 

  75621 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 7.323.226 8.502.694 116,1 

   0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.123.226 7.302.694 119,3 
   0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.200.000 1.200.000 100,0 

10. 758 Różne rozliczenia 11.903.710 12.077.138 101,5 

  75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 10.390.417 10.498.207 101,0 

   2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.390.417 10.498.207 101,0 
  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.154.938 731.695 63,4 
   2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.154.938 731.695 63,4 
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 358 355 847.236 236,4 
   2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 358.355 847.236 236,4 

11. 801 Oświata i wychowanie 1.358.996 1.160.637 85,4 
  80101 Szkoły podstawowe 819.731 584.622 71,3 
   0830 Wpływy z usług 241.536 176.622 73,1 
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   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 8.464 - - 

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 6.131 - - 

 2030 

   

7.000 - - 

2705 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł. Finansowanie z innych środków 
bezzwrotnych 

   6260 

408.000 116,9 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-
sowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 349.000 

   6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych - 150.000 - 

   6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła-
snych gmin (związków gmin) 57.600 - - 

  Przedszkola 503 030 545.880 108,5 80104 
   108,5 0830 Wpływy z usług 503.030 545.880 
  80110 Gimnazja 36 235 30.135 83,2 
   0830 Wpływy z usług 36.235 30.135 83,2 

12. 851 Ochrona zdrowia 5.749 - - 
  85149 Programy polityki zdrowotnej 1 261 - - 

  

1.261 - - 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 128 - - 

   2910 
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie-
zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nad-
miernej wysokości 4.128 - - 

  85195 Pozostała działalność 360 - - 

   

360 - 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami - 

13. 852 Pomoc społeczna 6.341.430 6.520.375 102,8 
  85203 Ośrodki wsparcia 135.000 140.000 103,7 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 135.000 140.000 103,7 

  85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 4 924 530 5.100.000 103,6 

   2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji    
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rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 4.920.980 5.100.000 103,6 

   6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi-
nom ustawami 3.550 - - 

  85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 30.000 35.100 117,0 

  

35.100 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 30.000 117,0 

  85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 565.700 - - 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 240.700 

 2010 

- - 

  
325.000 - - 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 

  
- 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe - 620.000 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami - 280.000 - 

  
- 340.000 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) - 

  103,5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 448.400 464.200 
   0830 Wpływy z usług 231.700 244.200 105,4 

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 216.700 

 2030 
220.000 101,5 

 8.075 103,5  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.800 

   

103,9 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 7.700 8.000 

   2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwią-
zane z realizacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 75 75,0 

  85295 Pozostała działalność 230 000 153.000 66,5 

   
153.000 66,5 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 230.000 

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 201.004 200.000 99,5 

 
- - 

 85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.000 
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   2010 

- 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 5.000 - 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów 182.004 200.000 109,9 

  
182.004 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin) 200.000 109,9 

  - 85495 Pozostała działalność 14 000 - 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 14.000 - - 

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.453.860 700.000 48,1 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.453.860 691.654 47,6 
   0970 Wpływy z różnych dochodów 30.000 - - 

  2440 
10.000 

 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-
zację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych - - 

   

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-
sowanie i dofinansowanie kosztów realizacji in-
westycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych 97,4 

6260 

700.000 681.654 

   6291 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków powia-
tów), samorządów województw, pozyskane z in-
nych źródeł. Finansowanie programów ze środków 
bezzwrotnych pochodzących z unii europejskiej 723.860 - - 

  90002 Gospodarka odpadami - 8.346 - 

  2440 
8.346 

 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-
zację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych - - 

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.542 1.226.685 2.026,2 
 - -  92116 Biblioteki 27.000 

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na pod-
stawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej - 

2020 

27.000 - 
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków - - 32.722 

   0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 25.000 - - 

   2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 7.722 - - 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - - 1.226.685 

  6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków po-
wiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł. Finansowanie programów i pro-
jektów ze środków funduszy strukturalnych, fun-
duszu spójności oraz z sekcji gwarancji europej-
skiego funduszu orientacji i gwarancji rolnej - 

 

1.226.685 - 
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  820 - - 92195 Pozostała działalność 

   2010 

- - 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 820 

17. 926 Kultura fizyczna i sport 22.300 22.000 98,7 
  92601 22.300 22.000 98,7 Obiekty sportowe 

   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-
wych skarbu państwa, jednostek samorządu tery-
torialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 100,0 

0750 

2.000 2.000 
  0830 Wpływy z usług 20.000  20.000 100,0 

  
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 300 - - 

 0960 

 
* Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2005 ustalono wg planu na 30 września 2005r. 
** Zmiany wykonania dochodów za rok 2005 będą dokonane w IV kwartale 2005r. 

do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 
Rady Miejskiej w Sulechowie 

z dnia 20 grudnia 2005r. 

Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na 2006r. 
 

w złotych 

Wyszczególnienie 

Przewidywa-
ne wykona-
nie wydat-

ków  
w 2005r.* 

 
Załącznik Nr 2 

 

Lp. Dział Roz-
dział 

Paragraf Plan na 
2006r. 

% 7:6 

1 2 6 7 3 4 5 8 
Razem wydatki (1-18) 51.577.154 69.685.187 135,1 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 193.853 344,3 667.431 
  103.950 119.000   01008 Melioracje wodne 114,5 
      - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 - 
      4270 100.000 100,2 Zakup usług remontowych  99.850 
      4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 38,5 2.600 1.000 

  
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych - 18.000 

    6050 
- 

  22.620 8.676 38,4   01030 Izby rolnicze 

      
2850 

8.676 38,4 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 
w wysokości 2% uzyskanych wpły-
wów z podatku rolnego 22.620 

    
01036 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 35.573 509.755 1433,0 

    - 327.708 -   

6058 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Finansowanie pro-
gramów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, funduszu 
spójności oraz z sekcji gwarancji 
europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej 
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6059 

35.573 182.047 511,8 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Współfinansowanie 
programów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności oraz z sekcji gwarancji 
europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej 

    01095 Pozostała działalność 31.710 30.000 94,6 
    Zakup materiałów i wyposażenia 8.960 7.500   4210 83,7 
      Zakup energii 800 500 62,5 4260 
      4300 21.950 22.000 100,2 Zakup usług pozostałych 
2. 600 Transport i łączność 3.994.941 3.432.052 85,9 
    60014 Drogi publiczne powiatowe 120.000 146.000 121,7 

      2710 

Wydatki na pomoc finansową udzie-
laną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących  120.000 146.000 121,7 

    60016 Drogi publiczne gminne 3.624.739 3.286.052 90,7 
4270 Zakup usług remontowych  853.465 1.200.000 140,6 

      
4300 175.000 182.000 Zakup usług pozostałych 104,0 

      
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

6050 
1.515.329 1.904.052 125,6 

      6051 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych finansowanie progra-
mów ze środków bezzwrotnych po-
chodzących z unii europejskiej  385.557 - - 

      6052 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych - współfinansowanie 
programów realizowanych ze środ-
ków bezzwrotnych pochodzących  
z unii europejskiej  695.388 - - 

    60095 Pozostała działalność 250.202 - - 
      4270 - Zakup usług remontowych 1.935 - 

  
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

    6050 
248.267 - - 

3. 42546,3 630 Turystyka 31.060 13.214.883 
    63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 31.060 13.214.883 42546,3 

    

- 

  6058 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Finansowanie pro-
gramów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności oraz z sekcji gwarancji 
europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej 8.657.706 - 

      6059 

4.557.177 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Współfinansowanie 
programów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności oraz z sekcji gwarancji 
europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej 31.060 147,0 

4. 700 4.252.000 Gospodarka mieszkaniowa 4.687.600 90,7 
    4.246.600 93,1 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.952.000 
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  3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 600 660 110,0 

    
  4010 

108,7 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 247.000 268.500 

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.150   4040 20.000 100,8 
      46.700 50.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,9 
      4120 106,7 Składki na fundusz pracy 6.600 7.040 
      113,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33.600 38.000 
  4210 135.500     Zakup materiałów i wyposażenia 105.000 77,5 
    Zakup energii 1.100.000   4260 1.104.500 100,4 
      400.000 4270 Zakup usług remontowych 420.000 95,2 
    500 -   4280 Zakup usług zdrowotnych - 
      Zakup usług pozostałych 1.534.000 4300 1.418.700 92,5 
      4410 Podróże służbowe krajowe 9.667 10.000 103,5 
  4430     Różne opłaty i składki 28.000 28.000 100,0 

    7.333 8.250 112,5  
4440 

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

      4480 Podatek od nieruchomości 36.000 36.300 100,8 

      
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  615.000 450.000 73,2 

      
6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 6.600 6.000 90,9 

    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 441.000 300.000 68,0 
    4300 200.000   Zakup usług pozostałych 274.000 73,0 

      6050 
59,9 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  167.000 100.000 

5. 250.000 710 Działalność usługowa 209.000 119,6 
    119,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 209 000 250.000 
  4170 5.000     Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 100,0 
      4300 Zakup usług pozostałych 204.000 245.000 120,1 
6. 750 Administracja publiczna 4.311.252 4.626.674 107,3 
    Urzędy wojewódzkie 198 400 75011 200.700 101,2 

      4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 198.400 200.700 101,2 

    75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 229.870 232.000 100,9 

  
202.400 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób fizycz-
nych 205.500 101,5 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.983 11.000 100,2 
      4300 Zakup usług pozostałych 12.395 11.400 92,0 
      4410 Podróże służbowe krajowe 100,2 4.092 4.100 

    75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia-
tu) 3.727.222 4.038.214 108,3 

    

Dotacje celowe przekazane gminie 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 2.700 

  2310 

2.740 101,5 

      
3020 

33.200 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 25.000 132,8 

    
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 117,2 

  4010 
1.911.628 2.240.429 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.849 152.504 111,4 
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  420.193     4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383.144 109,7 
      4120 Składki na fundusz pracy 58.450 59.749 102,2 
      4170 92,4 Wynagrodzenia bezosobowe 25.650 23.700 
      4210 126,9 Zakup materiałów i wyposażenia 158.944 201.700 
      4260 Zakup energii 80.000 87,5 70.000 
      4270 Zakup usług remontowych  264.837 33.500 12,7 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 3.000 100,0 
      275.944 116,3 4300 Zakup usług pozostałych 320.900 
      4350 488,8 Opłaty za usługi internetowe 5.820 28.450 
      4410 28.000 Podróże służbowe krajowe 28.000 100,0 
    Podróże służbowe zagraniczne   4420 4.000 4.000 100,0 
    13.430 13.430   4430 Różne opłaty i składki 100,0 

      4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 80.046 91.875 114,8 

    6050   
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 5.273 - - 

  
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Finansowanie z in-
nych środków bezzwrotnych - - 

    6055 
67.436 

      6056 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Współfinansowanie 
innych środków bezzwrotnych - 31.668 - 

      

6058 

- 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Finansowanie pro-
gramów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, funduszu 
spójności oraz z sekcji gwarancji 
europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej 52.060 - 

      6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Współfinansowanie 
programów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, funduszu 
spójności oraz z sekcji gwarancji 
europejskiego funduszu orientacji  
i gwarancji rolnej 17.353 - - 

  
195.094 108,5 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 211.740 

    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 155 760 155.760 100,0 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.750 2.750 100,0 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 50.500 50.500 
    73.750 100,0   4300 Zakup usług pozostałych 73.750 
  4410 2.000 2.000     Podróże służbowe krajowe 100,0 
      4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000 3.000 100,0 
    4430 23.760   Różne opłaty i składki 23.760 100,0 

7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 98.477 4.338 4,4 

    75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa 4 101 4.338 105,8 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.051 2.100 102,4 
      4300 Zakup usług pozostałych 2.050 2.238 109,2 
  49.319 -   75107 Wybory prezydenta rzeczpospolitej polskiej - 
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      3030 
Różne wydatki na rzecz osób fizycz-
nych 21.420 - - 

    Składki na ubezpieczenia społeczne 300 - -   4110 
      Składki na fundusz pracy 100 4120 - - 
  Zakup materiałów i wyposażenia 11.000     4210 - - 
      15.299 - 4300 Zakup usług pozostałych - 
  4410 - -     Podróże służbowe krajowe 1.200 
    75108 Wybory do sejmu i senatu 45.057 - - 

  Różne wydatki na rzecz osób fizycz-
nych 

    3030 
26.010 - - 

      485 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 
      4120 - - Składki na fundusz pracy 69 
    Zakup materiałów i wyposażenia   4210 6.000 - - 
      4300 Zakup usług pozostałych 11.205 - - 
      4410 Podróże służbowe krajowe 1.288 - - 
8. 752 Obrona narodowa 395 400 101,3 

    75212 Pozostałe wydatki obronne 395 400 101,3 
    4300   Zakup usług pozostałych 395 400 101,3 
9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 361.174 451.350 125,0 
    35.000 - 75404 Komendy wojewódzkie policji - 

      6170 
- 

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 
na finansowanie lub dofinansowa-
nie zadań inwestycyjnych - 35.000 

    75412 Ochotnicze straże pożarne 166.174 196.750 118,4 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 3.500 116,7 
    112,2   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000 28.050 
      4210 75,4 Zakup materiałów i wyposażenia 57.000 43.000 
  4260 Zakup energii     10.000 10.000 100,0 
  24.000     4270 Zakup usług remontowych  7.340 327,0 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.000 100,0 
      4300 6.200 Zakup usług pozostałych 6.200 100,0 
      4430 Różne opłaty i składki 8.300 9.000 108,4 

      6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 48.334 58.000 120,0 

  
6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych - 14.000     - 

    104,2 75414 Obrona cywilna 38 000 39.600 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 15.000 100,0 
      4260 Zakup energii 100,4 7.174 7.200 
    Zakup usług remontowych  13.426   4270 15000 111,7 

    100,0   4300 Zakup usług pozostałych 2.400 2.400 
    100,0 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 500 2.500 

      

Dotacja celowa z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 2.500 

2820 

2.500 100,0 
  175.000 243,0   75416 Straż miejska 72.000 

      
3020 

334 5.250 157,2 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

      
4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 39.600 77.550 195,8 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.100 - 
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      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000 13.896 173,7 
      1.500 1.976 4120 Składki na fundusz pracy 31,7 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.100 23.978 263,0 
  1.000     4280 Zakup usług zdrowotnych 500 50,0 
      4300 Zakup usług pozostałych 8.000 44.000 550,0 
    Podróże służbowe krajowe   4410 1.000 500 50,0 
      4430 Różne opłaty i składki 2.000 2.000 100,0 

      
4440 

Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 1.466 2.250 153,5 

    75495 Pozostała działalność 82.500 2.500 3,0 

      

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 2.500 2.500 100,0 

      
6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 80.000 - - 

10. 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposadających osobowości praw-
nej oraz wydatki związane z ich poborem 110.000 113.000 102,7 

    75647 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ-
ności budżetowych 110.000 113.000 102,7 

      
Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 46.000 

4100 
45.000 102,2 

      4430 Różne opłaty i składki 65.000 67.000 103,1 
11. 757 Obsługa długu publicznego 80.000 450.000 562,5 

    75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 80 000 450.000 562,5 

      8070 

Odsetki i dyskonto od krajowych 
skarbowych papierów wartościo-
wych oraz od krajowych pożyczek  
i kredytów 80.000 450.000 562,5 

12. 801 Oświata i wychowanie 20.580.364 21.563.157 104,8 
    80101 Szkoły podstawowe 13.870.328 14.650.507 105,6 

      3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 151.173 176.568 116,8 

      3240 Stypendia dla uczniów - 1.700 - 
      3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.931 - - 

      4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 7.722.835 8.163.588 105,7 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 581.305 655.338 112,7 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.453.363 1.583.710 109,0 
      4120 Składki na fundusz pracy 202.240 216.352 107,0 

      4140 
Wpłaty Na Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000 18.000 600,0 

      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.977 8.000 57,2 

      4175 
Wynagrodzenia bezosobowe. Finan-
sowanie z innych środków bez-
zwrotnych 480 - - 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 336.683 426.683 126,7 

      4215 
Zakup materiałów i wyposażenia. 
Finansowanie z innych środków 
bezzwrotnych 5.414 - - 
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      4220 Zakup środków żywności 162.623 105.940 65,1 

      4240 
Zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 47.488 56.823 119,7 

      4260 Zakup energii 459.501 487.000 106,0 
      4270 Zakup usług remontowych 259.337 373.000 143,8 
      4300 Zakup usług pozostałych 223.085 230.000 103,1 

      4305 
Zakup usług pozostałych finanso-
wanie z innych środków bezzwrot-
nych 1.106 - - 

      4350 Opłaty za usługi internetowe 3.450 9.100 263,8 
      4410 Podróże służbowe krajowe 9.987 11.338 113,5 
      4420 Podróże służbowe zagraniczne - 6.000 - 
      4430 Różne opłaty i składki 8.858 14.858 167,7 

      4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 559.394 552.539 98,8 

      4480 Podatek od nieruchomości 1.798 2.198 122,2 

      
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  1.456.300 1.551.772 106,6 

      
6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 200.000 - - 

    
80103 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych 431 008 429.922 99,7 

      
3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 21.134 18.727 88,6 

      
4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 296.403 286.632 96,7 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.845 25.198 127,0 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.475 64.132 106,0 
      4120 Składki na fundusz pracy 8.235 8.734 106,1 

      
4440 

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 24.916 26.499 106,4 

    80104 Przedszkola  2.629.967 2.520.689 95,8 

      3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 5.410 4.494 83,1 

      4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 1.502.984 1.418.926 94,4 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 120.364 105.800 87,9 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 289.452 258.033 89,1 
      4120 Składki na fundusz pracy 38.816 35.357 91,1 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68.169 68.169 100,0 
      4220 Zakup środków żywności 217.510 247.920 114,0 

      4240 
Zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 8.300 8.300 100,0 

      4260 100,5 Zakup energii 163.299 164.150 
      4270 Zakup usług remontowych 45.000 100,0 45.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 51.101     47.160 92,3 
    Podróże służbowe krajowe 1.100   4410 1.100 100,0 
      2.100 2.100 100,0 4430 Różne opłaty i składki 

      4440 
114.180 98,1 

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 116.362 

    80110 Gimnazja  3.385.515 106,2 3.595.961 
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      2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 130.893 180.000 137,5 

      
3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 34.611 35.068 101,3 

      4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 1.993.438 2.042.121 102,4 

      4040 111,9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153.507 171.714 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397.205 402.337 101,3 
      4120 Składki na fundusz pracy 53.570 54.785 102,3 

      4140 
Wpłaty na państwowy fundusz re-
habilitacji osób niepełnosprawnych 4.503 4.503 100,0 

      109.596 100,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110.000 
      4220 Zakup środków żywności 20.000 20.000 100,0 

      4240 
Zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 13.100 13.100 100,0 

      4260 Zakup energii 107.300 110.000 102,5 
      4270 Zakup usług remontowych 126.982 147.000 115,8 
      4300 Zakup usług pozostałych 63.178 63.178 100,0 
      4350 Opłaty za usługi internetowe 6.588 4.552 69,1 
      4410 Podróże służbowe krajowe 4.000 4.000 100,0 
      4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000 1.000 100,0 
      4430 Różne opłaty i składki 2.700 2.700 100,0 

      
97,9 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 162.926 159.485 

      4480 Podatek od nieruchomości 418 418 100,0 

  
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  - 70.000     

6050 
- 

    260.000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 162 900 159,6 
      4300 Zakup usług pozostałych 162.900 260.000 159,6 
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 87 546 94.778 108,3 
      94.778 4300 Zakup usług pozostałych 87.546 108,3 
    80195 Pozostała działalność 13.100 11.300 86,3 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 100,0 
    6.000   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200 70,0 
      4.100 4300 Zakup usług pozostałych 4.100 100,0 

13. 851 Ochrona zdrowia 387.161 375.000 96,9 
    - Programy polityki zdrowotnej  1 681 - 
    

85149 
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.681 - - 

    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 375.000 365.000 97,3 

    

4.500 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 4.500 100,0 

      

64.000 

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 65.000 98,5 

      3020 
100,0 

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 400 400 
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      4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 51.000 49.000 96,1 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.335 4.000 92,3 
    14.200 12.200   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,9 
    1.225 95,7   4120 Składki na Fundusz Pracy 1.280 
      4170 133,5 Wynagrodzenia bezosobowe 54.560 72.860 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.250 25.500 120,0 
    10.000   4260 Zakup energii 10.500 105,0 
    4270 8.000   Zakup usług remontowych 5.000 160,0 
      4300 Zakup usług pozostałych 36.740 35.700 97,2 
      4350 Opłaty za usługi internetowe 1.000 1.000 100,0 
    Podróże służbowe krajowe   4410 1.000 1.500 150,0 
  300     4430 Różne opłaty i składki 300 100,0 

    
2.500 

  4440 
Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 3.000 83,3 

      
116,9 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  61.435 71.815 

  6300     

Wydatki na pomoc finansową udzie-
laną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych 40.000 - - 

    85195 Pozostała działalność 10.480 10.000 95,4 

  10.000 10.000 100,0     

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 

      4430 - - Różne opłaty i składki 480 
14. 852 Pomoc społeczna 9.921.430 10.187.200 102,7 

    85203 140.000 103,7 Ośrodki wsparcia 135.000 

      4010 
101,5 

Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 97.800 99.300 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000     8.100 101,3 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.000 19.300   101,6 
      2.600 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600 
      4210 2.100 100,0 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100 
      4260 - Zakup energii - 1.900 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000     3.000 150,0 

    4440 
Odpisy Na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 3.500 

  
3.700 105,7 

    85212 
103,6 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego 4.924.530 5.100.000 

      3110 Świadczenia społeczne 4.706.870 103,5 4.870.700 

  
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 92.390 

    4010 
99.060 107,2 

    2.500 7.800   4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 312,0 
      103.200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  101.082 102,1 
      4120 2.600 113,2 Składki na Fundusz Pracy 2.296 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 4.000 4.000 
  Zakup energii 3.500     4260 3.500 100,0 
  Zakup usług pozostałych 6.142 6.040     4300 98,3 
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      100 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 

      4440 
Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 142,9 2.100 3.000 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 3.550 - - 

  

    

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 30.000 35.100 117,0 

85213 

      35.100 117,0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.000 

    85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne 1.245.700 - - 

    3110 Świadczenia społeczne 1.245.700 -   - 

    85214 
- 1.320.000 - 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe 

      3110 Świadczenia społeczne - - 1.320.000 
    85215 Dodatki mieszkaniowe 1.441.000 1.441.000 100,0 
  1.441.000     3110 Świadczenia społeczne 1.441.000 100,0 
    85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.907.500 1.970.100 103,3 

      3020 
Wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń 7.800 7.800 100,0 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 1.061.800 

  
1.077.700 101,5 

    90.200 112,1   4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.476 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203.068 210.000 103,4 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 28.150 28.600 101,6 
  1.500 100,0     4140 Wpłaty na PFRON 1.500 
  4210 57.800     Zakup materiałów i wyposażenia 77.820 74,3 
    190.500   4220 Zakup środków żywności 174.600 109,1 
      4260 140,6 Zakup energii 73.100 102.800 
      4270 Zakup usług remontowych 67.000 62.000 92,5 
      4300 Zakup usług pozostałych 57.746 67.700 117,2 
    Podróże służbowe krajowe 113,1   4410 8.840 10.000 
      4.300 100,0 4430 Różne opłaty i składki 4.300 

      4440 
Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 41.300 44.200 107,0 

      6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20.000 75,0 15.000 

    85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze 7.700 8.000 103,9 

    
4010 

5.760   
Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 5.480 105,1 

      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94,0 500 470 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.070 1.120 104,7 
  Składki na Fundusz Pracy     4120 150 150 100,0 

      
500 500 100,0 

4440 
Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

    85295 Pozostała działalność 230.000 75,2 173.000 
      3110 Świadczenia społeczne 230.000 173.000 75,2 
15. 207.338 200.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96,5 

    85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży 6.667 - - 
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    -   3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.667 - 
  200.000   85415 Pomoc materialna dla uczniów 182.004 109,9 
      3240 Stypendia dla uczniów 182.004 200.000 109,9 
  -   85495 Pozostała działalność 18.667 - 

      4010 
- 

Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków 15.600 - 

    -   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.684 - 
      4120 Składki na fundusz pracy 383 - - 

16. 900 5.826.654 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.234.827 137,6 
    90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.480.827 3.950.654 159,2 
    -   4300 Zakup usług pozostałych 10.000 - 

  
2.480.827 157,6 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  3.910.654 

    6059   
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych współfinansowanie 
programów...  - 30.000 - 

    90002 Gospodarka odpadami - 10.000 - 
      - 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000 
    106,7 90003 Oczyszczanie miast i wsi 298 000 318.000 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 90,0 18.000 
      4300 Zakup usług pozostałych 278.000 300.000 107,9 
    230.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 250.000 108,7 
    4170 100,0   Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000 
  10.000     4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 100,0 
    Zakup usług pozostałych 215.000   4300 235.000 109,3 
    90015 109,2 Oświetlenie ulic, placów i dróg 760 000 830.000 
      110,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 11.000 
  4260 321.000 107,2     Zakup energii 344.000 
    Zakup usług remontowych 260.000   4270 275.000 105,8 

    
200.000 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 169.000 118,3 

    90095 100,4 Pozostała działalność 466 000 468.000 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 100,0 15.000 
      4260 Zakup energii 25.000 25.000 100,0 
      300.000 4270 Zakup usług remontowych 300.000 100,0 
      128.000 101,6 4300 Zakup usług pozostałych 126.000 

17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.681.982 3.559.448 211,6 
    92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.000 15.000 166,7 

      2820 

Dotacja celowa z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 9.000 15.000 166,7 

    92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 573 907 653.907 113,9 

      
653.907 

2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 573.907 113,9 

    72,0 92116 Biblioteki 1.062.982 764.961 

  
558.419 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 486.776 87,2 

      6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  504.563 278.185 55,1 

    - 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 35.000 - 
     4270 Zakup usług remontowych 25.000 - - 
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      6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych. Współfinansowanie programów  
i projektów ze środków Funduszy Struktu-
ralnych, funduszu spójności oraz z sekcji 
gwarancji europejskiego funduszu orien-
tacji i gwarancji rolnej 10.000 - - 

    92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2.125.580 - 

      

- 

2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowa-
nie lub dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich obiektów zabyt-
kowych przekazane jednostkom niezali-
czonym do sektora finansów publicznych - 460.000 

      6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych  - 30.000 - 

    6058 

Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych. Finansowanie programów i pro-
jektów ze środków funduszy struktural-
nych, Funduszu Spójności oraz z sekcji 
gwarancji europejskiego funduszu orien-
tacji i gwarancji rolnej 

  

- 1.226.685 - 

      

408.895 - 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych. Współfinansowanie programów  
i projektów ze środków funduszy struktu-
ralnych, funduszu spójności oraz z sekcji 
gwarancji europejskiego funduszu orien-
tacji i gwarancji rolnej - 

    92195 Pozostała działalność 1.093 - - 
  4170 1.093 -     Wynagrodzenia bezosobowe - 

18. 926 486.300 511.600 105,2 Kultura fizyczna i sport 
    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 486.300 105,2 92605 511.600 

      
2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowa-
nie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom 136.000 160.000 117,6 

    338   
3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do wyna-
grodzeń 500 147,9 

      101,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.200 68.208 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.888 - 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.915 12.800 107,4 
      4120 Składki na fundusz pracy 1.595 1.815 113,8 
    100,0   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48.600 48.600 
    50.165 100,0   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.180 
      4260 Zakup energii 55.864 55.864 100,0 
    4270 Zakup usług remontowych 100,0   18.000 18.000 
    81.060   4300 Zakup usług pozostałych 81.060 100,0 
  800 1.000 125,0     4350 Opłaty za usługi internetowe 
    4410 3.200   Podróże służbowe krajowe 3.000 93,8 
      4430 Różne opłaty i składki 1.000 2.000 200,0 

  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 2.566     

4440 
2.700 105,2 

      
6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 7.982 - - 

 
* stan planu na 30 września 2005r. 



Załącznik Nr 3 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2006 

 
wydatki majątkowe §§ 6050, 6055, 6056, 6058, 6059, 6060, 6170         w złotych 

Źródła finansowania 

Lp. 
 

Nazwa zadania 

Inwestor 
.............. 

dział, roz-
dział, pa-

ragraf 

Rok rozpo-
częcia/Rok 

zakończenia

Szacunkowa
wartość 
zadania 

Plan na 
2006r. Środki 

własne
Dotacje Kredyty 

Pożyczki 
WFOŚiGW
NFOŚiGW 

Fundusze 
z UE 

Fundusze
celowe 

Inne 

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ogółem inwestycje (poz. 1 - 38) 42.617.064 24.413.540 - 3.506.824 6.206.712 3.259.000 10.212.099 1.089.654 139.251

Gmina 
Sulechów 

010 
01008 

1. 

Budowa przepustu na 
rzece Sulechówka ul. 
Kolejowa  
w Sulechowie Etap: 
projekt 6050 

2006 - 2007 

80.000 18.000 18.000
Gmina 

Sulechów 
010 

01036 
2. 

Adaptacja i remont 
budynku byłej szkoły 
podstawowej na wielo-
funkcyjną salę wiejską 
w Klępsku 6058, 6059

2004 - 2006 

510.747 499.755 172.047 327.708
Gmina 

Sulechów 
010 

01036 
3. 

Budowa sali wiejskiej 
w Kijach spełniającej 
rolę świetlicy wiejskiej  
i sali sportowej Etap: 
projekt i prace przygo-
towawcze 6058, 6059

2005 - 2008 

1.500.000 10.000 10.000
Razem (poz. 1 - 3) 010 X 2.090.747 527.755 200.047 327.708



1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. 

Budowa drogi ul. Dębowa w 
Sulechowie 

Gmina Sule-
chów 
600 

60016 
6050 

2004 - 2006

275.516 271.839 271.839

5. 

Budowa drogi ul. Brzoskwi-
niowa w Sulechowie 

Gmina Sule-
chów 
600 

60016 
6050 

2004 - 2006

195.872 192.195 192.195
Gmina Sule-

chów 
600 

60016 
6. 

Budowa ulicy Wiejskiej  
w Pomorsku 

6050 

2005 - 2006

519.520 500.000 500.000
Gmina Sule-

chów 
600 

60016 
7. 

Budowa ulicy Środkowej 
wraz z odwodnieniem ulicy 
Krzywej w Sulechowie 

6050 

2005 - 2006

196.100 190.000 190.000
Gmina Sule-

chów 
600 

60016 
8. 

Budowa drogi ulice Olbrom-
skiego, Cedry - od ulicy Od-
rowąża do ulicy Ptasiej w 
Sulechowie 

6050 

2005 - 2006

350.000 340.018 340.018
Gmina Sule-

chów 
600 

60016 
9. 

Budowa drogi ul. Rozwojo-
wa w Sulechowie Etap II 

6050 

2005 - 2007

845.000 400.000 400.000

9a 

Budowa drogi ulica Jagiel-
nicka w Brodach Etap: wy-
konanie dokumentacji pro-
jektowej 

Gmina Sule-
chów 600 

60016 6050 
2006 - 2008

350.000 10.000 10.000
Razem (poz. 4 - 9a) 600 X 2.732.008 1.904.052 1.904.052



1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beneficjent 

Gmina Sule-
chów 
630 

63003 

 

Budowa przystani turystycz-
nych na Odrze w miejscowo-
ściach: Cigacice Gmina Sule-
chów, Nowa Sól i Bytom Od-
rzański 

6058, 6059 

 

 Ogółem projekt:   14.820.396 13.214.883 3.506.824 1.050.353 8.657.706

10. A. Zadanie inwestycyjne 
Gmina Sulechów 

630, 63003 2003 - 2007
3.795.092 3.625.129 200.000 1.050.353 2.374.776

11. B. Zadanie inwestycyjne Mia-
sto Nowa Sól 

Partner 2004 - 2007
7.056.352 6.467.800 2.230.985 4.236.815

12. C. Zadanie inwestycyjne Gmi-
na Bytom Odrzański 

Partner 2004 - 2007
3.968.952 3.121.954 1.075.839 2.046.115

Razem (poz. 10 - 12) 630 X 14.820.396 13.214.883 3.506.824 1.050.353 8.657.706
Gmina Sule-

chów 
700 

70001 
13. 

Adaptacja budynku ul. Prze-
mysłowa 12 w Sulechowie na 
budynek z lokalami socjalny-
mi Etap: realizacja 

6050 

2005 - 2006

470.000 450.000 450.000  
Gmina Sule-

chów 
700 

70001 
14. 

Zakup komputerów - Zakład 
Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym w Sulechowie 

6060 

2006 

6.000 6.000 6.000  
Gmina Sule-

chów 
700 

70005 
15. 

Zakup nieruchomości dla 
potrzeb Gminy (zamiany  
i odszkodowania) 

6050 

2006 

100.000 100.000 100.000  



1        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Razem (poz. 13 - 15) 700 X 576 000 556 000 556 000  

16. 

Samorządowa platforma cy-
frowa ustawicznego szkolenia 
kadr oraz rozwoju e-usług 
Publicznych - Urząd Miejski  
w Sulechowie 

Beneficjent 
Lider Fundacja
Informatyki i 
Zarządzania 
(FIiZ) z Łodzi 

750 
75023 

6055, 6056 

2006 - 
2008 

495.520 99.104 31.668

NMF  
i MFE-

OG 

67.436

Gmina Sule-
chów 
750 

75023 
17. 

Zakup niszczarki do Urzędu 
Miejskiego w Sulechowie 

6060 

2006 

5.000 5.000 5.000
Gmina Sule-

chów 
750 

75023 
18. 

Zakup urządzenia wielofunk-
cyjnego do Urzędu Miejskie-
go (kolorowe z funkcją dru-
karki, skaner i e-filing) 

6060 

2006 

40.000 40.000 40.000
Gmina Sule-

chów 
750 

70523 
19. 

Komputeryzacja Urzędu Miej-
skiego w Sulechowie 

6060 

2006 

166.740 166.740 166.740
Razem (poz. 16 - 19) 750 X 707 260 310.844 243.408 67.436

Komenda 
Miejska Policji 

w Zielonej 
Górze 

754 
75404 

20. 

Dofinansowanie do zakupu 
dwóch samochodów osobo-
wych dla Komisariatu Policji 
w Sulechowie 

6170 

2006 

100.000 35.000 35.000
Gmina Sule-

chów 
754 

75412 
21. 

Budowa dwóch garaży dla 
samochodów strażackich  
w OSP Pomorsko 

6050 

2005 - 
2006 

35.000 30.000 30.000
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Razem (poz. 13 - 15) 700 X 576 000 556 000 556 000  

16. 

Samorządowa platforma cy-
frowa ustawicznego szkolenia 
kadr oraz rozwoju e-usług 
Publicznych - Urząd Miejski  
w Sulechowie 

Beneficjent 
Lider Fundacja
Informatyki i 
Zarządzania 
(FIiZ) z Łodzi 

750 
75023 

6055, 6056 

2006 - 
2008 

495.520 99.104 31.668

NMF  
i MFE-

OG 

67.436

Gmina Sule-
chów 
750 

75023 
17. 

Zakup niszczarki do Urzędu 
Miejskiego w Sulechowie 

6060 

2006 

5.000 5.000 5.000
Gmina Sule-

chów 
750 

75023 
18. 

Zakup urządzenia wielofunk-
cyjnego do Urzędu Miejskie-
go (kolorowe z funkcją dru-
karki, skaner i e-filing) 

6060 

2006 

40.000 40.000 40.000
Gmina Sule-

chów 
750 

70523 
19. 

Komputeryzacja Urzędu Miej-
skiego w Sulechowie 

6060 

2006 

166.740 166.740 166.740
Razem (poz. 16 - 19) 750 X 707 260 310.844 243.408 67.436

Komenda 
Miejska Policji 

w Zielonej 
Górze 

754 
75404 

20. 

Dofinansowanie do zakupu 
dwóch samochodów osobo-
wych dla Komisariatu Policji 
w Sulechowie 

6170 

2006 

100.000 35.000 35.000
Gmina Sule-

chów 
754 

75412 
21. 

Budowa dwóch garaży dla 
samochodów strażackich  
w OSP Pomorsko 

6050 

2005 - 
2006 

35.000 30.000 30.000



1       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21a
Dobudowa remizy strażackiej 
do sali wiejskiej w Brodach 
Etap: wykonanie elewacji 

Gmina Sule-
chów 754 

75412 6050 

2001 - 
2006 

113.188 20.000 20.000

21b
Dobudowa do istniejącego 
budynku garażu - OSP Mozów

Gmina Sule-
chów 754 

75412 6050 

2004 - 
2006 

57.999 8.000 8.000
Gmina Sule-

chów 
754 

75412 
22. 

Zakup sprzętu: aparatów po-
wietrznych i torby medycznej 
dla jednostek OSP 

6060 

2006 

14.000 14.000 14.000
Razem (poz. 20 - 22) 754 X 320 187 107.000 107.000

Gmina Sule-
chów 
801 

80101 
23. 

Budowa sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 
w Sulechowie 

6050 

2004 - 
2007 

3.996.471 1.551.772 1.143.772

FRKF

408.000 
 

Gmina Sule-
chów 
801 

80110 24. 

Adaptacja pomieszczeń  
w budynku szkolnym na 
punkt wydawania i konsump-
cji posiłków gotowych w 
Gimnazjum Nr 2 w Sulecho-
wie - udział Gminy w wyso-
kości 50% wartości zadania 

6050 

2006 

140.000 70.000 70.000
Razem (poz. 23 - 24) 801 X 4 136 471 1.621.772 1.213.772 408.000

Gmina Sule-
chów 
852 

85219 
25. 

Zakup komputerów dla OPS 
Sulechów 

6060 

2006 

10.000 10.000 10.000
Gmina Sule-

chów 
852 

85219 
26. 

Bateria kondensatora dla OPS 
Sulechów 

6060 

2006 

5.000 5.000 5.000
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Razem (poz. 25 - 26) 852 X 15.000 15.000   15.000     

Gmina Sule-
chów NFOŚiGW

 914.400 GFOŚiGW
900 WFOŚiGW 50.009

90001 228.600

27. 

Budowa kanalizacji w Krężo-
łach 

6050 

2003 - 
2006 

2.022.039 1.193.009 Razem: 1.143.000
Gmina Sule-

chów 
 WFOŚiGW GFOŚiGW

900 2.116.000 441.645
90001 

28. 

Budowa kanalizacji w Buko-
wie 

6050 

2003 - 
2006 

2.645.201 2.557.645  
Gmina Sule-

chów 
 GFOŚiGW

900 30.000
90001 

29. 

Budowa kanalizacji w Kalsku 
Etap: opracowanie studium 
wykonalności - załącznik do 
wniosku o środki pomocowe 
z UE w ramach Programu 
ZPORR 6059 

2005 - 
2007 

2.425.800 30.000
Gmina Sule-

chów 
 GFOŚiGW

900 160.000
90001 

30. 

Budowa kanalizacji w Cigaci-
cach, Górkach Małych, Górzy-
kowie i Nowym Świecie Etap 
I: projekt 

6050 

2006 - 
2008 

3.000.000 160.000
Gmina Sule-

chów 
900 

90015 
31. 

Budowa oświetlenia drogo-
wego ul. J. Pawła II na odcin-
ku drogi w byłym Elmecie  
w Sulechowie Etap: realizacja 

6050 

2006 

30.000 30.000 30.000
Gmina Sule-

chów 
900 

90015 
32. 

Budowa oświetlenia drogo-
wego ul. Odrzańska do stacji 
paliw na Nowym Świecie oraz
ul. Krzywoustego i przyle-
głych w Sulechowie Etap: 
projekt i realizacja 6050 

2006 

70.000 70.000 70.000



1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gmina Sule-

chów 
900 

90015 
33. 

Rozbudowa oświetlenia przy 
ul. Żwirki i Wigury w Sule-
chowie i w Brzeziu k. Sule-
chowa Etap: projekt i realiza-
cja  6050 

2006 

35.000 35.000 35.000
Gmina Sule-

chów 
900 

90015 
34. 

Budowa oświetlenia w Ciga-
cicach ulic: Akacjowej, Space-
rowej oraz Ogrodowej Etap: 
projekt i realizacja 

6050 

2006 

58.000 58.000 58.000
Gmina Sule-

chów 
900 

90015 
35. 

Budowa oświetlenia drogo-
wego Al. Wielkopolska w Su-
lechowie na odcinku do Krę-
żoł Etap: projekt 

6050 

2006 - 
2007 

60.000 7.000 7.000
Razem (poz. 27 - 35) 900 X 10.346.040 4.140.654 200.000 3.259.000 681.654

Gmina Sule-
chów 

921, 92116, 
6050 2.695.320 278.185 278.185

GP-
PiRPA

-
851, 85154, 

6050 

2003 - 
2006 

- 71.815 - 71.815

36. 

Adaptacja budynku w Sule-
chowie przy ul. J. Pawła II 52 
do potrzeb gppirpa Biblioteka 
i Czytelnia w Sulechowie 

Razem (poz. 36): 2 695 320 350.000 278.185 71.815
Gmina Sule-

chów 
921 

92120 
37. 

Kotłownia dla Zboru Ariań-
skiego i zespołu zamkowego 
oraz SDK przy Al. Wielkopol-
skiej w Sulechowie Etap: pro-
jekt 6050 

2006 - 
2007 

350.000 30.000 30.000
Gmina Sule-

chów 
921 

92120 
38. 

Adaptacja Zboru Ariańskiego 
przy Al. Wielkopolskiej w Su-
lechowie na salę widowisko-
wo-projekcyjną 

6058, 6059 

1985 - 
2007 

3.827.635 1.635.580 408.895 1.226.685
Razem (poz. 36 - 38) 851, 921 X 6.872.955 2.015.580 717.080 1.226.685 71.815
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów na lata 2006 – 2008 

 
w złotych 

W tym wysokość wy-
datków w roku budże-
towym i w dwóch ko-

lejnych latach Lp. DziałRozdziałParagraf Nazwa podziałki klasyfi-
kacyjnej 

Nazwa programu inwe-
stycyjnego i zadania 

Jednostka 
organizacyjna

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu 

Okres 
reali-
zacji 

Łączne 
nakłady 
finan-
sowe 

Plano-
wane 

nakłady 
do roku 

2005 2006 2007 2008 

1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  
  

Rolnictwo i Łowiectwo  Program utrzymania  
i rozwoju bazy dziedzic-
twa kulturowego   

  

Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

6058 środki UE SPO (65%) 334.260 6.552 327.708 - -
6059 środki własne (35%) 176.487 4.440 172.047 - -

1. 

Razem:   

1. Adaptacja i remont 
budynku byłej szkoły 
podstawowej na wielo-
funkcyjną salę wiejską  
w Klępsku 

Gmina Sule-
chów 

2004 - 
2006 

510.747 10.992 499.755 - -
    

6058 środki UE SPO (30%) 450.000 - - - 450.000
2. 

010 

01036 

6059 
środki FRKF- MENiS 
(32%) 

2. Budowa sali wiejskiej 
w Kijach spełniającej 
rolę świetlicy wiejskiej  
i sali sportowej Etap I 
Projekt i prace przygo-
towawcze o środki z UE 

Gmina Sule-
chów 

2005 - 
2008 

478.500 - - - 478.500
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      6059 
środki własne 
(38%) 571.500 34.573 10.000 - 526.927

   Razem:     1.500.000 34.573 10.000 - 1.455.427

    
Turystyka Program dla Odry 

2006  
  

630 

63003 

 

Zadania w zakresie
upowszechniania 
turystyki 

Budowa przystani tu-
rystycznych na Odrze 
w miejscowościach: 
Cigacice Gmina Sule-
chów, Nowa Sól i By-
tom Odrzański Pro-
gram INTERREG III A 
Etap I 

Beneficjent 
Gmina Sule-

chów  

 

3.   
  

  A. Zadanie Inwesty-
cyjne Gmina Sulechów

2003  
- 2007 

   6058 środki UE (64%)  

 

 2.440.137 - 2.374.776 65.361 -
   6059 środki własne 

(36%) 
   

1.354.955 69.963 1.250.353 34.639 -
   Razem:       3.795.092 69.963 3.625.129 100.000 -

4. 
 

 
  

  B. Zadanie Inwestycyj-
ne Miasto Nowa Sól 

2004  
- 2007 

   6058 środki UE (64%)   

Partner Miasto 
Nowa Sól 

 4.498.260 - 4.236.815 261.445 -
 

 
 6059 środki własne 

(36%) 
     

2.558.092 188.552 2.230.985 138.555 -
   Razem:        7.056.352 188.552 6.467.800 400.000 -

5.   
  

  C. Zadanie Inwestycyj-
ne Gmina Bytom Od-
rzański 

2004 
- 2007 

     6058 środki UE (64%)   

Partner Gmina 
Bytom Odrzań-

ski 
2.557.643 - 2.046.115 511.528 -

  
  6059 środki własne 

(36%) 
     

1.411.309 64.380 1.075.839 271.090 -
    Razem:         3.968.952 64.380 3.121.954 782.618 -

   
     Ogółem Projekt 2003 

- 2007 
    6058 środki UE (64%)   

  

 9.496.040 - 8.657.706 838.334 -

   
 6059 środki własne 

(36%) 
     

5.324.356 322.895 4.557.177 444.284 -
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    Razem:        14.820.396 322.895 13.214.883 1.282.618 -

  
750   Administracja Pu-

bliczna 
  75023 

  
Urzędy gmin 
(miast) 

    6055 środki NMF  
i MFEOG (80,8%) 400.516 - 67.436 166.540 166.540

    6056 środki własne 
(19,2%) 

  
Samorządowa plat-
forma cyfrowa usta-
wicznego szkolenia 
kadr oraz rozwoju e-
usług publicznych 

Beneficjent 
Lider Fundacja 
Informatyki i 
Zarządzania 
(FIiZ) z Łodzi 

Partner Gmina 
Sulechów 

2006-2008

95.004 - 31.668 31.668 31.668

6. 

    Razem:      495.520 - 99.104 198.208 198.208
      

  
środki NMF  
i MFEOG (80,8%) 

 
102.570€ - 17.270€ 42.650€ 42.650€

        środki własne 
(19,2%) 

Średni kurs NBP z 29.09.2005r. tabela 
Nr 189/A/NBP/2005 - 3,9048 PLN  

24.330€ - 8.110€ 8.110€ 8.110€
        RAZEM:   126.900€ - 25.380€ 50.760€ 50.760€

  
801   Oświata i Wycho-

wanie 
Program rozwoju bazy 
sportowej  

  80101 
  

Szkoły podstawo-
we 

        
    

6050 
środki 
FRKF(MENiS) 
(19%) 757.000 349.000 408.000 - -

    6050 środki własne 
(81%) 3.239.471 914.850 1.143.772 1.180.849 -

7. 

    Razem:   

1. Budowa sali spor-
towej przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Sule-
chowie 

Gmina Sule-
chów 

2004 
- 2007 

3.996.471 1.263.850 1.551.772 1.180.849 -

  

900   

  

Gospodarka Ko-
munalna i Ochro-
na Środowiska 

Program Kanalizacji 
Gminy 
1. Budowa kanalizacji 
w Krężołach 

Gmina Sule-
chów  2003 

- 2006 
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  90001 

 
Gospodarka ście-
kowa i ochrona 
wód  

   
- -

6050 pożyczka  
z NFOŚiGW (75%) 1.523.700 609.300 914.400

8. 

    6050 pożyczka  
z WFOŚiGW (19%) 381.000 152.400 228.600 - -

    6050 środki własne (6%) 117.339 67.330 50.009 - -
 

    Razem:   

 

 

 

2.022.039 829.030 1.193.009 - -
        
    6050 pożyczka z 

WFOŚiGW (80%) 2.116.000 - 2.116.000 - -
    6050 środki własne 

(20%) - -529.201 87.556 441.645

9. 

    Razem:   

2. Budowa kanalizacji 
w Bukowie 

Gmina Sule-
chów  

2003-2006

2.645.201 87.556 2.557.645 - -
    

6058 środki z UE ZPORR 
(75%) 1.819.350 - - 1.819.350 -

6059 środki własne 
(25%) 606.450 41.343 30.000 535.107 -

10.     

Razem:   

3. Budowa kanalizacji 
w Kalsku. 

Gmina Sule-
chów  

2005-2007

2.425.800 41.343 30.000 2.354.457 -
    
    

6050 pożyczka z 
WFOŚiGW (80%) 2.400.000 - - 1.200.000 1.200.000

6050 środki własne 
(20%) 600.000 - 160.000 200.000 240.000

11.     

Razem:   

4. Budowa kanalizacji 
w Cigacicach, w Gór-
kach Małych, w Górzy-
kowie, w Nowym 
Świecie Etap I rok 2006
projekt Etap II realiza-
cja 

Gmina Sule-
chów  

2006-2008

3.000.000 - 160.000 1.400.000 1.440.000
  

  
Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Naro-
dowego 

  Ochrona i konser-
wacja zabytków 

12. 921 

92120 

6058 środki UE ZPORR 
(64%) 

1. Adaptacja Zboru 
Ariańskiego przy Al. 
Wielkopolskiej w Sule-
chowie na salę wido-
wiskowo-projekcyjną  

Gmina Sule-
chów  

1985-2007

2.452.935 - 1.226.685 1.226.250 -



1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6059 
środki własne 
(36%) 1.374.700 557.055 408.895 408.750 -   

Razem:   

   

3.827.635 557.055 1.635.580 1 635 000 -
6058 środki UE SPO       784 260 6 552 327.708 - 450.000
6059 śr. FRKF (MENiS)       478 500 - - - 478.500

6058 środki UE INTER-
REG III A       9 496 040 - 8.657.706 838.334 -

6055 środki NMF  
i MFEOG       400 516 - 67.436 166.540 166.540

6050 śr. FRKF (MENiS)       757 000 349 000 408.000 - -

6050 pożyczka z 
NFOŚiGW       1 523 700 609 300 914.400 - -

6050 pożyczka z 
WFOŚiGW       4 897 000 152 400 2.344.600 1.200.0001.200.000

6058 środki UE ZPORR       4 272 285 - 1.226.685 3.045.600 -
6050 środki własne       4 486 011 1 069 736 1.795.426 1.380.849 240.000
6056 środki własne       95 004 - 31.668 31.668 31.668
6059 środki własne       8 053 493 960 306 5.178.119 1.388.141 526.927

Razem:  

  
Razem środki wła-
sne (§§ 6050, 6056,
6059)       12 634 508 2 030 042 7.005.213 2.800.658 798.595

Ogółem: (1 - 12)         35 243 809 3 147 294 20.951.748 8.051.1323.093.635
 
Objaśnienia:
  

       
       

    
   

    
   

  
  
  

SPO        Sektorowy Program Operacyjny 
ZPORR      Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

 SAPARD      Program SAPARD 
INTERREG     Program INTERREG III A (Inicjatywa Wspólnotowa Polska, Niemcy) 
FRKF (MENiS)    Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) 
NFOŚiGW      Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
WFOŚiGW     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
NMF i MFEOG Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 
 
 



Załącznik Nr 5 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Wydatki* na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a o finansach publicznych) w Gminie 

Sulechów w roku 2006 
 

w złotych 
w tym: Planowane wydatki 2006r. 

z tego: 
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 

z tego źródła finan-
sowania z tego źródła finansowania 

Lp. Projekt 

Kategoria 
interwen-
cji fundu-
szy struk-
turalnych 

Klasyfika-
cja (dział, 
rozdział, 
paragraf) 

Wydatki  
w okresie 
realizacji 
projektu 

(całkowita
wartość 
Projektu) 

Środki z 
budżetu 
Krajo-
wego 

Środki z 
budżetu 

UE 

Wydatki 
razem Wydatki 

razem pożyczki 
i kredyty 

pozosta-
łe** 

Wydatki 
razem 

pożyczki  
na prefi-

nansowa-
nie z bu-

dżetu 
państwa  

pożycz-
ki  

i kredy-
ty 

pozosta-
łe 

        (6+7)     (9+13) (10+11)     (13+14+15)       
1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Wydatki majątkowe ogółem 
(1-3) 

x 
23.084.578 8.531.993 14.552.585 15.390.218 5.178.119 1.641.295 3.536.824 10.212.099 10.212.099 - -

Program:  Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 
Priorytet:  Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
Działanie:  Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
nazwa projektu: Adaptacja    
i remont budynku byłej szkoły
podstawowej na wielofunk-
cyjną salę wiejską w Klępsku 
(razem) 

SPO 
010       

01036  
6058, 6059 

510.747 176.487 334.260 499.755 172.047 172.047 327.708 327.708
z tego: 

2004   9.992 3.440 6.552
2005   1.000 1.000 -

1.1 

2006   499.755 172.047 327.708 495.755 172.047 172.047 327.708 327.708
nazwa projektu: Budowa    
sali wiejskiej w Kijach 
spełniającej rolę świetlicy 
wiejskiej i sali sportowej (ra-
zem) 

SPO 
010     

01036  
6058, 6059 

1.500.000 1.050.000 450.000 10.000 10.000 10.000
1.2 

z tego:  



1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2005   34.573 34.573 -
2006     10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 
2008     1.455.427 1.005.427 450.000

Program: Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Polska - (Województwo Lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia 
Priorytet:  Rozwój infrastruktury 
Działanie:  Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej)  
nazwa projektu: Budowa 
przystani turystycznych na 
Odrze w miejscowościach: 
Cigacice Gmina Sulechów, 
Nowa Sól i Bytom Odzański 
(razem) 

INTERREG 
III 

630     
63003   

6058, 6059 

14.820.396 5.324.356 9.496.040 13.214.883 4.557.177 4.557.177 3.506.824 8.657.706 8.657.706   
z tego:  

2004   291.835 291.835 -
2005   31.060 31.060 -
2006   13.214.883 4.557.177 8.657.706 4.557.177 1.050.353 3.506.824 8.657.706 8.657.706

2.1 

2007   1.282.618 444.284 838.334 13.214.883
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Priorytet:  Rozwój lokalny 
Działanie:  Obszary wiejskie 
nazwa projektu: Adaptacja 
Zboru Ariańskiego przy  
Al. Wielkopolskiej w Sule-
chowie na salę widowiskowo-
projekcyjną (razem) 

ZPORR 
921     

92120     
6058, 6059 

3.827.635 1.374.700 2.452.935 1.635.580 408.895 408.895 1.226.685 1.226.685  
z tego:  

2004   547.055 547.055 -
2005   10.000 10.000 -
2006   1.635.580 408.895 1.226.685 1.635.580 408.895 408.895 1.226.685 1.226.685

3.1 

2007   1.635.000 408.750 1.226.250
 
* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym) 
** środki własne J.S.T., współfinansowane z budżetu państwa oraz inne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Plan remontów finansowych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2006 

 
§ 4270                  w złotych 

Źródła finansowa-
nia Lp. Nazwa zadania Inwestor  dział, 

rozdział, paragraf 

Rok rozpo-
częcia Rok 

zakończenia 

Wartość 
szacun-

kowa za-
dań 

Plan na 
rok 2006 Środki 

własne kredyt 

1       2 3 4 5 6 7 8
Ogółem remonty (1-25) x x 3.000.500 3.000.500 729.624 2.270 876

1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjno-
odwadniających na terenie miasta i gminy 

Gmina Sulechów  
010  01008 2006 45.000 45.000 45.000 -

2. Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie 
Sulechów-Kruszyna-Krężoły, L=1750+2226+184=4160m 

Gmina Sulechów  
010  01008 2006 15.000 15.000 124 14.876

3. Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72  
w Brzeziu k. Sulechowa, L=1472+698+65+540=2775m 

Gmina Sulechów  
010  01008 2006 15.000 15.000 - 15.000

4. Odbudowa odcinków Rowów R-S76 i R-24 w Brzeziu k. Sule-
chowa i w Sulechowie L=590+200=790m 

Gmina Sulechów  
010  01008 2006 10.000 10.000 - 10.000

5. 
Odbudowa i konserwacja odcinka Rowu R-S78 w Brzeziu 
k.Sulechowa i Rowu R-A w Sulechowie 
L=1400+305+(100)=1805m 

Gmina Sulechów  
010  01008 2006 15.000 15.000 11.000 4.000

  Razem (1-5) x x 100.000 100.000 56.124 43.876

6. Remonty dróg i chodników gminnych. Zadania będą wyzna-
czone przy udziale Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie 

Gmina Sulechów  
600  60016 2006 470.000 470.000 - 470.000

7. Remont chodnika przy ul. Ogrodowej  w Sulechowie (lewa 
strona od  ul. Piaskowej) 

Gmina Sulechów  
600  60016 2006 150.000 150.000 - 150.000

8. Remont części ulicy Orzechowej  w Sulechowie Gmina Sulechów  
600  60016 2006 85.000 85.000 - 85.000

9. Remont ulicy Orzeszkowej w Sulechowie 
Gmina Sulechów  

600  60016 2006 90.000 90.000 - 90.000

10. Remont części ulicy Okrężnej  w Sulechowie (za blokiem Nr 30
wraz  z miejscami postojowymi) 

Gmina Sulechów  
600  60016 2006 55.000 55.000 - 55.000



1       2 3 4 5 6 7 8

10a Remont chodnika - dojście do Szkoły Podstawowej w Brodach
(od ulicy Jagielnickiej) 

Gmina Sulechów  
600  60016 2006 10.000 10.000 - 10.000

10b Remont ulicy Narutowicza w Sulechowie Gmina Sulechów  
600  60016 2006 115.000 115.000 - 115.000

10c
Remonty chodników w Sulechowie:  - ul. Pułaskiego,  
- ul. Prusa (od ul. Żwirki i Wigury do  ul. Pułaskiego - prawa 
strona) 

Gmina Sulechów  
600  60016 2006 100.000 100.000 - 100.000

10d Remont chodnika ul. Lipowa    w Sulechowie Gmina Sulechów  
600  60016 2006 32.000 32.000 - 32.000

10e Remont drogi na działce Nr 939   w Sulechowie (od ulicy Od-
rzańskiej   przy Kościele Św. Stanisława Kostki) 

Gmina Sulechów  
600  60016 2006 65.000 65.000 - 65.000

10f Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Sulechowie Gmina Sulechów  
600  60016 2006 28.000 28.000 - 28.000

  Razem (6-10f) x x 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000
11. Remont budynków gminnych - udział gminy we wspólnotach ZGMK  700  70001 2006 400.000 400.000 - 400.000

12. Malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w 
Sulechowie 

Gmina Sulechów  
750  75023 2006 20.000 20.000 20.000 -

13. Modernizacja centrali telefonicznej (nagłośnienie, zamonto-
wanie funkcji konferencyjnej, zakup UPS) 

Gmina Sulechów  
750  75023 2006 8.000 8.000 8.000 -

14. Remont dwóch garaży Urzędu Miejskiego Gmina Sulechów  
750  75023 2006 5.500 5.500 5.500 -

  Razem (12-14) x x 33.500 33.500 33.500 -

15. Remonty samochodów pożarniczych OSP Brody, Kije, Mozów 
i Pomorsko 

Gmina Sulechów  
754  75412 2006 6.000 6.000 6.000 -

16. Remont budynku remizy strażackiej OSP Kije Gmina Sulechów  
754  75412 2006 18.000 18.000 18.000 -

  Razem (15-16) x x 24.000 24.000 24.000 -

17. Remont budynku magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Zwycię-
stwa 7  w Sulechowie 

Gmina Sulechów  
754  75414 2006 15.000 15.000 15.000 -

18. Remonty w jednostkach oświatowych - razem: 
Gmina Sulechów 
Jednostki Oświa-

towe 2006 565.000 565.000 - 565.000
  z tego:    .
   373.000 373.000 373.000

  

w Szkołach Podstawowych  w tym: remont kotłowni i wymia-
na instalacji C.O. na ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Sulechowie (budynek B - obiekt szkoły i byłego 
przedszkola) projekt i realizacja 

Szkoły Podstawowe
801  80101 

 66.000 66.000 - 66.000



1       2 3 4 5 6 7 8

 w Gimnazjach 
Gimnazja  801  

80110  147.000 147.000 - 147.000

  w Przedszkolach Przedszkola  801  
80104  45.000 45.000 - 45.000

19. Remonty w Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Licealna 18a 
Urząd Miejski w Sulechowie 

Gmina Sulechów  
851  85154 2006 8.000 8.000 - 8.000

20. Remont dachu w Centrum Usług Socjalnych Kruszyna 5 Gmina Sulechów  
852  85219 2006 15.000 15.000 - 15.000

21. Malowanie pomieszczeń Dzieciniec  ul. Nowa 25 w Sulecho-
wie 

Gmina Sulechów  
852  85219 2006 12.000 12.000 - 12.000

22. Wymiana instalacji CO Dzieciniec  ul. Nowa 25 w Sulechowie Gmina Sulechów  
852  85219 2006 35.000 35.000 - 35.000

  Razem (20-22) x x 62.000 62.000 - 62.000

23. Remonty urządzeń oświetleniowych (konserwacja) Gmina Sulechów  
900  90015 2006 275.000 275.000 275.000 -

24. Remonty urządzeń komunalnych Gmina Sulechów  
900  90095 2006 300.000 300.000 300.000 -

  Razem (23-24) x x 575.000 575.000 575.000 -
25. Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie OSiR  926  92605 2006 18.000 18.000 18.000 -
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Załącznik Nr 7 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-

nych zadań zleconych ustawami do realizacji prze Gminę Sulechów na rok 2006 
 

w złotych 

Lp. DziałRozdziałParagraf Wyszczególnienie 

Przewidywane 
wykonanie 
dochodów  
w 2005r.* 

Plan na 
2006r. 

% 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ogółem dochody (1- 9) 5.670.607 5.768.538 101,7
1. 750 198.400 101,2Administracja publiczna 200.700
    75011 Urzędy wojewódzkie 198.400 200.700 101,2

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 198.400 200.700 101,2

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 98.477 4.338 4,4

    75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa 4.101 4.338 105,8

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 4.101 4.338 105,8

    75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 49.319 - -

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 49.319 - -

    75108 Wybory do sejmu i senatu 45.057 - -

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 45.057 - -

3. 752 Obrona narodowa 395 400 101,3
    101,375212 Pozostałe wydatki obronne 395 400

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 395 400 101,3

4. - -754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500
    75414 Obrona cywilna 5.500 - -

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 5.500 - -

5. 801 Oświata i wychowanie 8.464 - -
  8.464 -  80101 Szkoły podstawowe  -
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      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 8.464 - -

6. 851 Ochrona zdrowia 1.621 - -
  - -  85149 Programy polityki zdrowotnej  1.261

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 1.261 - -

    85195 Pozostała działalność 360 - -

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 360 - -

7. 852 Pomoc społeczna 5.337.930 5.563.100 104,2
  135.000 140.000  85203 Ośrodki wsparcia 103,7

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 135.000 140.000 103,7

    85212 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.924.530 5.100.000 103,6

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

    2010 

 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 4.920.980 5.100.000 103,6

      6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami 3.550 - -

    85213 
117,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-
by pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30.000 35.100

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 30.000 35.100 117,0

  240.700 280.000  85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-
nia społeczne 116,3

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 240.700 280.000 116,3

    85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.700 8.000 103,9

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 7.700 8.000 103,9

8. 854 19.000Edukacyjna opieka wychowawcza - -

    85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.000 --
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      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 5.000 - -

    85495 14.000Pozostała działalność - -

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 14.000 - -

9. -921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 820 -
    92195 Pozostała działalność -820 -

      2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami 820 --

Ogółem wydatki (1- 9) 5.670.607 5.768.538 101,7
1. 750 Administracja publiczna 198.400 200.700 101,2
    75011 Urzędy wojewódzkie 198.400 200.700 101,2
      198.400 200.700 101,24010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 98 477 4 338 4,4

    4 101 4.338 105,875101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa 

      4210 2.169 105,8Zakup materiałów i wyposażenia 2.051
      4300 Zakup usług pozostałych 105,82.050 2.169
  Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 49 319 -  75107 -
      Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21.420 - -3030 
    4110 - -  Składki na ubezpieczenia społeczne 300
      4120 Składki na Fundusz Pracy -100 -
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 - -
    Zakup usług pozostałych 15.299 -  4300 -
    - -  4410 Podróże służbowe krajowe 1.200
    75108 Wybory do sejmu i senatu 45 057 - -
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.010    - -
    Składki na ubezpieczenia społeczne 485 -  4110 -
      - -4120 Składki na Fundusz Pracy 69
      -4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 -
      4300 Zakup usług pozostałych -11.205 -
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.288    - -
3. 752 101,3Obrona narodowa 395 400
    75212 Pozostałe wydatki obronne 395 400 101,3
    Zakup usług pozostałych 395 400  4300 101,3
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500 - -
  5.500 - -  75414 Obrona cywilna 
      4210 2.500 - -Zakup materiałów i wyposażenia 
      4270 Zakup usług remontowych - -3.000
5. 801 Oświata i wychowanie 8.464 - -
    80101 Szkoły podstawowe  -8.464 -
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 600 -  -
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 875 -  -
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      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.989 - -

    
-

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
i książek 3.000 -

6. 851 Ochrona zdrowia 1.621 - -
    85149 Programy polityki zdrowotnej  1.261 - -
      3260 Inne formy pomocy dla uczniów - -1.261
    85195 Pozostała działalność -360 -
      4430 Różne opłaty i składki 360 - -
7. 852 Pomoc społeczna 5.337.930 5.563.100 104,2
    140.000 103,785203 Ośrodki wsparcia 135.000
      4010 97.800 99.300 101,5Wynagrodzenia osobowe pracowników 
    Dodatkowe wynagrodzenie roczne   4040 8.000 8.100 101,2
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.000 19.300 101,6
    2.600 2.600  4120 Składki na fundusz pracy 100,0
      2.1004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100 100,0
      4260 Zakup energii -- 1.900
    2.000 150,0  4300 Zakup usług pozostałych 3.000

  4440 
3.500 3.700

    Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 105,7

    85212 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.924.530 5.100.000 103,6

      3110 Świadczenia społeczne 4.870.7004.706.870 103,5
      4010 107,2Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.390 99.060
    Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.800  4040 2.500 312,0
      101.082 103.2004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,1
      4120 113,2Składki na fundusz pracy 2.296 2.600
      100,04210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4.000
  4260 3.500    Zakup energii 3.500 100,0
    Zakup usług pozostałych 6.142  4300 6.040 98,3
      1004410 Podróże służbowe krajowe 100 100,0

    
3.000 142,9

  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 2.100

      Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

6060 
3.550 - -

    85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-
by pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30.000 35.100 117,0

    Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4130 30.000 35.100 117,0

  85214 116,3  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-
nia społeczne 240 700 280.000

  Świadczenia społeczne     3110 240.700 280.000 116,3
    8.000 103,985228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.700
      4010 5.480Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.760 105,1
      470 94,04040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500
  4110 1.070    Składki na ubezpieczenia społeczne 1.120 104,7
      4120 Składki na fundusz pracy 150 150 100,0

      
500

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 500 100,0

8. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19.000 - -
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    85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.000 - -

      3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.000 - -
  85495 Pozostała działalność 14   000 - -
    -  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.700 -
  - -    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.013
      4120 -Składki na Fundusz Pracy 287 -
9. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - -820
    92195 Pozostała działalność 820 - -
  820    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - -

 

Dział 852, rozdz. 85228, § 2350 (usługi opiekuńcze)  1.500zł 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

* Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2005 ustalono wg planu na 30 sierpnia 2005r. 
 
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Sulechów na rok 2006 
Dział 750, rozdz. 75011, § 2350 (dowody osobiste)  73.000zł 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Załącznik Nr 8 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Sulechów na rok 2006 
 

w złotych 
Dochody Wydatki 

Tytuł dochodu Kwota Dział, rozdział, § Tytuł wydatku Kwota Dział Rozdział Paragraf 
Ochrona zdrowia, przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi  

851   85154

a) wydatki bieżące 293.185      
    z tego:       
   - wynagrodzenia i pochodne     
     od wynagrodzeń 139.285     

4010, 4040, 4110, 4120, 
4170 

    - dotacje 68.500     2310, 2820 
    - remonty 8.000     4270 
    - pozostałe wydatki 

77.400
    3020, 4210 4260, 4300, 

4350, 4410, 4430, 4440 
b) wydatki majątkowe 71.815     6050 

1. Wpływy z opłat za zezwolenia   
    na sprzedaż alkoholu 

365.000

Dział: 756 Roz-
dział: 75618 

Paragraf: 0480 

        
Ogółem    365.000 Ogółem 365.000       
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Załącznik Nr 9 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień z in-

nymi jednostkami samorządy terytorialnego na rok 2006 

Wyszczególnienie 

 
w złotych 

DziałRozdziałParagraf Dochody Wydatki 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem 3.506.824 3.506.824
630 Turystyka 3.506.824 3.506.824

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3.506.824 3.506.824
Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinan-
sowanie programów i projektów realizowanych ze środków  
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej 
z tego: Miasto Zielona Góra   200.000

  Miasto Nowa Sól   2.230.985

6619 

  3.506.824Gmina Bytom Odrzański  1.075.839 -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinan-
sowanie programów i projektów realizowanych ze środków  
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej 
z tego: Miasto Zielona Góra   200.000

  Miasto Nowa Sól   2.230.985

  
  

6059 

-  Gmina Bytom Odrzański  1.075.839 3.506.824
 

 

Rozdział Paragraf

Załącznik Nr 10 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2006 
 

w złotych 
Lp. Dział  Nazwa - treść Wydatki Przeznaczenie 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem (1 - 7) 2.187.923 x 
1. 600 Transport i łączność 146.000   
    60014 Drogi publiczne powiatowe 146.000   

  2710     

Wydatki na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami sa-
morządu terytorialnego na dofinan-
sowanie własnych zadań bieżących 

Udział gminy w kosztach 
zadań związanych z re-
montami dróg i chodni-
ków powiatowych w ra-
mach porozumienia z 
powiatem zielonogórskim 
(w szczególności chodniki:
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146.000 

w Łęgowie, Bukowie  
i dokończenie chodnika 
w Kijach) 

2. 750 Administracja publiczna 2.740   

    75023 2.740 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach po-
wiatu)   

  

2.740 

Udział gminy w kosztach 
zadań związanych z 
trójmiastem w ramach 
porozumienia Z Miastem 
Zielona Góra 

    2310 

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

3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000   
    75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2.500   

      

2820 

Dotacja celowa z budżetu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom 2.500 

* 

    75495 Pozostała działalność 2.500   

  

Dotacja celowa z budżetu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom 

* 

    

2820 

2.500 
4. 801 Oświata i wychowanie 180.000   
      80110 Gimnazja  180.000 

      2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

180.000 

Na realizację zadań  
w zakresie oświaty dla  
i prywatnego gimnazjum 
w Brzeziu k. Sulechowa 

5. 851 Ochrona zdrowia   78.500 
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi     85154 68.500 

      2310 

Dotacje celowe przekazane gminie 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 4.500 

Porozumienie z miastem 
zielona góra na realiza-
cję zadań GPPiRPA przez 
izbę wytrzeźwień w Ra-
culi  

      2820 

Dotacja celowa z budżetu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom 64.000 

* 

    Pozostała działalność 10.000   85195 

    

Dotacja celowa z budżetu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom 10.000   

2820 * 

6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.615.683   
      92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000 

      2820 

Dotacja celowa z budżetu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom 15.000 

* 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 653.907   
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Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury     2480 

653.907

Na działalność statutową 
sulechowskiego Domu 
Kultury 

    92116 Biblioteki 486.776   

      2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

486.776

Na działalność statutową 
biblioteki publicznej Gmi-
ny Sulechów 

    92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 460.000   

      2720 

Dotacje celowe z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczonym do sek-
tora finansów publicznych 460.000

Dotyczy obiektów: 
 - brama piastowska 1 i 4  
 - plac Ratuszowy 28, 29a  
i 30 w Sulechowie 

7. 926 Kultura fizyczna i sport 160.000   
  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   92605 160.000   

      

* 2820 

Dotacja celowa z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzy-
szeniom 160.000

 

do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2006 
 

* Uwaga: § 2820 - zadania realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Sulechowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy” Gminy Sulechów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2006. 
 

Załącznik Nr 11 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 

w złotych 
Lp. Treść Kwota 
1 2 3 
  Przychody budżetu   

1. Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę - 
2. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 8.477.588
3. Z pożyczek 3.259.000
4. Z prywatyzacji majątku gminy - 
5. Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 
6. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym - 
7. Razem przychody (1+2+3+4+5+6) 11.736.588
8. Dochody budżetu 59.896.526
9. Razem przychody i dochody budżetu (7+8) 71.633.114
  Rozchody budżetu  

10. Spłata kredytów 884.405
11. Spłata pożyczek 1.063.522
12. Udzielone pożyczki - 
13. Wykup papierów wartościowych - 
14. Razem rozchody (10+11+12+13) 1.947.927
15. Wydatki budżetu 69.685.187
16. Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)  71.633.114
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Załącznik Nr 12 
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005 

w złotych 

Wyszczególnienie 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 20 grudnia 2005r. 

 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sule-

chowie na rok 2006 
 

Pozycja Plan na rok 
2006 

1 2 3 
I.  Stan środków na początek  roku 1 -
Ii.  Przychody razem (03+04+05+06) 2 70.000

1) wpływy własne 3 -
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środo- 
    wiska  

4 
700.000

3) dotacja z budżetu 5 -

z 
tego:

6 -4) inne - odsetki na rachunku bankowym 
Iii.  Środki dyspozycyjne (01+02) 7 700.000
Iv.  Wydatki ogółem /od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14) 8 700.000

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 9 -
2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska 10 -
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących  
    ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem 

11 
691.654

z tego na: 
a)  ochronę wód 

12 
691.654

b) ochronę powietrza 13 -
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią 14 -
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz 
    parków wiejskich 15 -

w 
tym 
na: 

5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem  
    oraz składowaniem odpadów 8.346

16 

  
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę  
    gminy 

17 
-

V.  Stan środków na koniec roku (07-08) 18 -
 

UCHWAŁA NR XXVI/206/2005 

 

=================================================================================== 
 

567 
 

RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 
 

z dnia 28 grudnia 2005r. 
 

w sprawie uchwały budżetowej na 2006 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 110 ust. 1 i 2, art. 116 
ust. 1, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10  
i ust. 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu  
w wysokości 33.742.504zł, jak w załączniku Nr 1 do 
uchwały. 
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2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa  
w ust. 1 obejmuje: 

1) udział we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych, podatników tego podat-
ku, zamieszkałych na obszarze powiatu  
w kwocie 4.322.378zł; 

2) udział we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych, podatników tego podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze powiatu 
w kwocie 120.000zł; 

10) dotacje celowe otrzymane przez powiat od 
innej jednostki samorządu terytorialnego bę-
dącej instytucją wdrażającą na zadania bieżą-
ce realizowane na podstawie porozumień  
w kwocie 272.221zł; 

11) odsetki od środków finansowych powiatu  
w kwocie 150.000zł; 

14) środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
w kwocie 111.500zł; 

t-

16) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez po-
wiat z przeznaczeniem na finansowanie ko-
szów wynagrodzenia i składek na ubezpie-
czenia społeczne pracowników powiatowego 
urzędu pracy w kwocie 256.606zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  
w kwocie 42.240.216zł, jak w załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń – kwota 20.508.251zł, 

b) dotacje – kwota 1.154.768zł, 

1) pożyczki na finansowanie zadań realizowa-
nych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu UE w kwocie 2.190.681zł; 

2) pożyczki i kredyty w kwocie 6.312.651zł. 

1) rezerwa ogólna – kwota 200.000zł; 

2) rezerwa celowa – kwota 600.000zł z przezna-
czeniem na remonty i modernizacje budyn-
ków w podległych jednostkach oświatowych. 

3) subwencję ogólną w kwocie 18.039.218zł; 

4) dochody jednostek budżetowych w kwocie 
2.054.700zł; 

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat w kwocie 
5.287.550zł; 

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez powiat  
w kwocie 990.000zł; 

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez powiat 
na podstawie porozumień z organami admi-
nistracji rządowej w kwocie 21.457zł; 

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych po-
wiatu w kwocie 1.534.080zł; 

9) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zada-
nia bieżące realizowane na podstawie poro-
zumień (umów) między jednostkami samo-
rządu terytorialnego w kwocie 48.630zł; 

12) dochody z majątku powiatu w kwocie 
355.089zł; 

13) dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami w kwocie 55.775zł; 

15) pomoc finansowa udzielona między jednos
kami samorządu terytorialnego na dofinan-

sowanie własnych zadań inwestycyjnych i za-
kupów inwestycyjnych w kwocie 123.300zł; 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przezna-
cza się na: 

1) wydatki bieżące – kwota 34.474.455zł w tym 
na: 

c) wydatki na obsługę długu jednostki samo-
rządu terytorialnego – kwota 23.000zł, 

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzie-
lonych przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego – kwota 1.025.000zł, 

2) wydatki majątkowe – kwota 7.765.761zł. 

§ 3. 1. Przychody budżetu w kwocie 8.503.332zł 
stanowią: 

2. Rozchody budżetu w kwocie 5.620 zł prze-
znacza się na spłatę pożyczki. 

3. Deficyt budżetu wynosi 8.497.712zł i zosta-
nie pokryty pożyczkami i kredytami bankowymi. 

4. Ustala się zestawienie przychodów i rozcho-
dów budżetu powiatu, jak w załączniku Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Tworzy się rezerwy ogólną i celową  
w kwocie 800.000zł w następującym układzie: 

§ 5. Ustala się limit wydatków budżetowych na 
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006  
– 2008, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności, jak w załączniku Nr 5 do 
uchwały. 
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§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków do-
chodów własnych jednostek budżetowych, jak  
w załączniku Nr 6 do uchwały. 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do 
uchwały. 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 8 do uchwa-
ły. 

Włodzimierz Rogowski

 

do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

z dnia 28 grudnia 2005r. 

Plan 

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków 
związanych z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych powia-
towi ustawami, jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 

§ 11. Ustala się dotacje na realizację porozu-
mień zawartych przez powiat, jak w załączniku  
Nr 10 do uchwały. 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami; 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu powiatu; 

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkotermi-
nowych w roku budżetowym do kwoty 
500.000zł; 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 
kwoty 4.000.000zł. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go. 

Przewodniczący Rady 

Załącznik Nr 1 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 

 
Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 rok 

 
w złotych 

Dział Rozdz. Nazwa – treść 
1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 46.025 
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

46.000 
 
 
 

46.000 

 

01008 Melioracje wodne 
w tym: 
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

25 
 
 
 

25 
020  Leśnictwo 111.500 

 02001 Gospodarka leśna 
w tym: 
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych 

111.500 
 
 
 

111.500 



Dziennik Urzędowy                                                  -  2029  -                                                                poz. 570 
Województwa Lubuskiego Nr 24 

1 2 3 4 
600  Transport i łączność 127.300 

 60014 

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 

Drogi publiczne powiatowe 
w tym: 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwe-
stycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

127.300 
 

4.000 
 
 

123.300 
700  Gospodarka mieszkaniowa 335.189 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   
w tym: 
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nie-

ruchomości 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali-
czonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po-
dobnym charakterze 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

335.189 
 
 

5.069 
 
 
 

6.120 
250.000 

 
 

19.000 
 
 

55.000 
710  Działalność usługowa 505.500 

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

121.000 
 
 
 

121.000 
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 

w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

130.000 
 
 
 

130.000 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

25.000 
 
 
 

25.000 

 

71015 Nadzór budowlany 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez powiat 

229.500 
 
 
 

189.500 
 
 

40.000 
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1 2 3 4 
750  Administracja publiczna 1.628.057 

75011 Urzędy wojewódzkie 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ad-
ministracji rządowej  

147.057 
 
 
 

137.600 
 
 

9.457 
75020 Starostwa powiatowe 

w tym: 
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 
- wpływy z różnych dochodów 

1.454.000 
 

1.450.000 
4.000 

 

75045 Komisje poborowe 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ad-
ministracji rządowej 

27.000 
 
 
 

15.000 
 
 

12.000 
752  Obrona narodowa 500 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

500 
 
 
 

500 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.422.200 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez powiat 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

4.418.750 
 
 
 

3.468.000 
 
 

950.000 
 
 

750 

 

75414 Obrona cywilna 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

3.450 
 
 
 

3.450 
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-
borem  4.442.378 

 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych 
- podatek dochodowy od osób prawnych 

4.442.378 
 

4.322.378 
120.000 
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1 2 3 4 
758  Różne rozliczenia 18.189.218 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial-
nego 
w tym: 
- subwencja ogólna z budżetu państwa 

14.332.515 
 
 

14.332.515 
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 

w tym: 
- subwencja ogólna z budżetu państwa 

2.714.281 
 

2.714.281 
75814 Różne rozliczenia finansowe 

w tym: 
- pozostałe odsetki 

150.000 
 

150.000 

 

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 
w tym: 
- subwencja ogólna z budżetu państwa 

992.422 
 

992.422 
801  Oświata i wychowanie 107.600 

80120 Licea ogólnokształcące 
w tym: 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali-
czonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po-
dobnym charakterze  

15.000 
 
 
 
 

15.000 

 

80130 Szkoły zawodowe 
w tym: 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali-
czonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po-
dobnym charakterze 

- wpływy z usług 

92.600 
 
 
 
 

72.100 
20.500 

803  Szkolnictwo wyższe 59.409 
 80309 Pomoc materialna dla studentów 

w tym: 
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 

od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) 

59.409 
 
 
 
 

59.409 
851  Ochrona zdrowia 992.500 

 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobję-
tych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

 
992.500 

 
 
 

992.500 
852  Pomoc społeczna 2.285.710 

 85202 Domy pomocy społecznej 
w tym: 
- wpływy z usług 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali-
czonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po- 

2.097.080 
 

560.200 
 

1.534.080 
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1 2 3 4 
      dobnym charakterze 2.800 

85203 Ośrodki wsparcia 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

140.000 
 
 
 

140.000 

 

85204 Rodziny zastępcze 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

48.630 
 
 
 

48.630 
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 276.606 

 85322 Fundusz Pracy 
w tym: 
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem 

na finansowanie koszów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 

256.606 
 
 
 

256.606 
 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w tym: 
- wpływy z różnych dochodów 

20.000 
 

20.000 
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 212.812 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
w tym: 
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 

od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) 

212.812 
 
 
 
 

212.812 
  Razem  33.742.504 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 
Rady Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 28 grudnia 2005r. 
 

Plan wydatków budżetu powiatu na 2006 rok 

Nazwa – treść Plan 

 
w złotych 

Dział Rozdział 
1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 46.000 
 01005 

 - wydatki bieżące 
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 46.000 

46.000 
020  Leśnictwo 126.950 

02001 
- wydatki bieżące 

115.750 
 

Gospodarka leśna 
115.750 

 

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 
-  wydatki bieżące 

11.200 
11.200 

600  5.445.066 Transport i łączność 
 60014 

    w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
- dotacje 

5.445.066 
3.567.405 

 
597.181 

1.877.661 

Drogi publiczne powiatowe 
-  wydatki bieżące 

-  wydatki majątkowe  
55.000 
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700  Gospodarka mieszkaniowa 39.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
-  wydatki bieżące 

39.000 
39.000 

710  Działalność usługowa 505.500 
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

121.000 
121.000 

 
89.457 

71013 
130.000  

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 
-  wydatki bieżące 

130.000 

71014 
 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
-  wydatki bieżące 

25.000 
25.000 

 

71015 Nadzór budowlany 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
-  wydatki majątkowe 

229.500 
189.500 

 
136.700 

40.000 
750  Administracja publiczna 4.821.598 

75011 
 
 
 

Urzędy wojewódzkie 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

147.057 

140.024 - wynagrodzenia i pochodne 

147.057 

 

75019 
 

Rady powiatów 
-  wydatki bieżące 

230.000 
230.000 

75020 
 
 
 
 

Starostwa powiatowe 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
-  wydatki majątkowe 

4.294.541 
3.725.741 

 
2.381.841 

568.800 
75045 

 
 
 

Komisje poborowe 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

27.000 
27.000 

 
10.228 

 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 
      -  wynagrodzenia i pochodne 

123.000 
123.000 

 
3.000 

752  Obrona narodowa 500 
 75212 Pozostałe wydatki obronne  

-   wydatki bieżące 
500 
500 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.440.000 
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

950.000 
- wynagrodzenia i pochodne 

-  wydatki majątkowe  

4.418.000 
3.468.000 

 
2.970.000 

75414 Obrona cywilna 
-  wydatki bieżące 

7.000 
7.000 

 

75495 Pozostała działalność  
-   wydatki bieżące 

15.000 
15.000 
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757  Obsługa długu publicznego 1.048.000 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo-
rządu terytorialnego 
- wydatki bieżące  
   w tym: 

23.000 

       -  wydatki na obsługę długu jednostki samorządu  terytorialnego 

 
23.000 

 
23.000 

 75704 
1.025.000 

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego 
- wydatki bieżące  
   w tym: 

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  jednostki 
samorządu  terytorialnego 

 

1.025.000 
 
 

1.025.000 
758  Różne rozliczenia 800.000 

 800.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
- wydatki bieżące 800.000 

801  Oświata i wychowanie 11.096.832 
80102 

 
 
 

Szkoły podstawowe specjalne 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
 

1.217.572 
-  wydatki majątkowe 

1.401.433 
1.390.433 

11.000 
80110 

-  wydatki bieżące 
   w tym:  

 
 
 

Gimnazja  

- wynagrodzenia i pochodne 

309.931 
309.931 

252.731 
80111 

 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 625.526  

Gimnazja specjalne 
-  wydatki bieżące 

671.056 
671.056 

 

80120 
 
     w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
 

1.817.308  
 

Licea ogólnokształcące 
-  wydatki bieżące 

- dotacje 

2.312.595 
2.312.595 

204.400 
80123 Licea profilowane  

- dotacje 15.000 

-  wydatki bieżące 
   w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

893.763 
893.763 

 
757.281 

80130 Szkoły zawodowe 
-  wydatki bieżące 

5.096.096 
5.082.096 

14.000 

    w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
- dotacje 

- wydatki majątkowe  

 
4.212.880 

50.400 

 

80134 
 
 
 - wynagrodzenia i pochodne 

Szkoły zawodowe specjalne 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

201.268 
201.268 

 
136.768 
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80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

-  wydatki bieżące 
62.311 
62.311 

 

80195 Pozostała działalność 

- dotacje 

148.379 

51.000 

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

148.379 
 

24.168 

803  Szkolnictwo wyższe 59.409 
 80309 Pomoc materialna dla studentów 

-  wydatki bieżące 
59.409 
59.409 

851  Ochrona zdrowia 1.252.500 
85111 Szpitale ogólne 

-  wydatki majątkowe 
240.000 
240.000 

85141 
 

20.000 Ratownictwo medyczne 
-  wydatki bieżące 20.000 

 

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobję-
tych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

992.500 

-  wydatki bieżące 
 

992.500 
852  Pomoc społeczna 8.123.888 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
- wydatki bieżące 
    w tym: 

750.000       -    dotacje 

853.744 
853.744 

 

85202 Domy pomocy społecznej 
-  wydatki bieżące 

- wynagrodzenia i pochodne 

2.104.280 
    w tym: 

-  wydatki majątkowe 

5.704.280 

 
1.621.614 
3.600.000 

85203 Ośrodki wsparcia 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 
      -     wynagrodzenia i pochodne 

160.000 
160.000 

 
116.486 

85204 
 

Rodziny zastępcze 
-  wydatki bieżące 

- wynagrodzenia i pochodne 
 w tym: 

1.027.709 
1.027.709 

27.709 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

    w tym: 
348.917 -  wydatki bieżące 

- wynagrodzenia i pochodne 

348.917 

 
300.238 

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej  
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

3.620       -    wynagrodzenia i pochodne 

10.420 
 

10.420 
 

 

85226 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 
      -    dotacje 

 
18.818 

18.818 
18.818 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.570.150 
 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

    w tym:  
-  wydatki bieżące 

10.150 
10.150 
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       - dotacje 10.150  

85333 Powiatowe urzędy pracy 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

1.560.000 
1.530.000 

 
- wynagrodzenia i pochodne 

-  wydatki majątkowe 
1.303.562 

30.000 
854  2.799.823 Edukacyjna opieka wychowawcza 

85403 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

665.984 

537.085 

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 
665.984 

 

85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

759.334 
 

667.895 
-   wydatki majątkowe 

770.334 

11.000 
85410 Internaty i bursy szkolne 

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

1.129.107 
705.807 

 
 
 
 - wynagrodzenia i pochodne 

-   wydatki majątkowe 
551.377 
423.300 

85415 
-  wydatki bieżące 

212.812 
212.812 

Pomoc materialna dla uczniów 

85417 
 

Szkolne schroniska młodzieżowe 
-  wydatki bieżące 

3.600 
3.600 

85446 8.113 
 

Dokształcanie i doskonalenie  
nauczycieli 
-  wydatki bieżące 8.113 

 

85495 Pozostała działalność  
-  wydatki bieżące 

9.873 
9.873 

921 30.000  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

    w tym: 
      -     wynagrodzenia i pochodne   2.000 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 
-  wydatki bieżące 

30.000 
30.000 

 

926  Kultura fizyczna i sport 35.000 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

35.000 
 

4.000       -     wynagrodzenia i pochodne 

35.000 

  Razem 42.240.216 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2006 rok 

Lp. Treść Paragraf 

 
w złotych 

Plan 
1 2 3 4 
I. 
1. 
 

Przychody budżetu 
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE 

x 
 

903 

x 

8.503.332 
 

6.312.651 
- 

33.742.504 

2. 
3. 
II. 

Pożyczki i kredyty 
Nadwyżka z lat ubiegłych 
Dochody budżetu 

952 
957 

2.190.681 

III. Razem przychody i dochody  x 42.245.836 
IV. 
1. 
 

2. 
V 

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 
Spłata pożyczek i kredytów 
Wydatki budżetu 

992 
x 

5.620 

5.620 
42.240.216 

Rozchody budżetu x 
 

963 
 

- 

VI Razem rozchody i wydatki   42.245.836 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2006 – 2008 

w złotych 
W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach 
2006  2007 2008 

Dz. Rozdz 
Nazwa po-

dzi fi-
Nazwa programu 

z  
l -

Okres 
Łączne 

Ogółem 
Z budże-
tu p ia- Inne Ogółem Inne Ogółem Inne 

ałki klasy
kacyjnej 

inwestycyjnego i 
zadania 

Jednostka orga-
nizacyjna reali-
ująca program
ub koordynują
ca wykonanie 

programu 

realiz. 
nakłady 
finanso-

we ow
tu 

Z bu-
dżetu 

powia-
tu 

Z bu-
dżetu 

powia-
tu 

1 2 3 4 6 7 8 10 11  13 14 15 16 5 9 12
600 60014 Drogi blicz-

towe 
Przebudowa drogi 

 
Zarzą

  

1.661.556    1.661.556 416.556 1.245.000    

 pu
iane pow powiatowej nr 1157

w m. Bytnica 

d Dróg 
Powiatowych
w Krośnie Od-
rzańskim 

2007 

600 60014 
iatowe 

stu gra-
ysie 

w 
o-
a 

  
2007 

2.405.880    2.405.880 601.470 1.804.410    

Drogi publicz-
ne pow

Budowa mo
nicznego na rz. N
Coschen-Żytowań 
ciągu drogi powiat
wej nr 1154 granic
państwa Drzeńsk 
Wielki – do drogi 
wojewódzkiej nr 138. 

Zarząd Dróg 
Powiatowych
w Krośnie Od-
rzańskim 

600 60014 Drogi publicz-
ne powiatowe F 

 2007 

3.300.000    3.300.000 825.000 2.475.000    

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1154
na odcinku granicy 
państwa – Żytowań – 
Drzeńsk Wielki. 

600 60014 
ne powiatowe  

 2008 

3.839.293       3.839.293 959.823 2.879.470 

Drogi publicz- Przebudowa drogi 
państwowej Nr 1157F
na odcinku Gubin - 
Żytowań 

600 60014 z-

 

 
 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  

-

2006 

986.402 986.402 986.402        

Drogi public
ne powiatowe 

Przebudowa układu 
komunikacyjnego  
w m. Gubin w strefie
objętej ochroną kon-
serwatora zabytków 
poprzez budowę 
ronda oraz przebu-
dowę obiektu mo-
stowego w obrębie
skrzyżowania ulic: 
3 Maja, Roosvelta  
i Dąbrowskiego 

w Krośnie Od
rzańskim 



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 
600 60014 Drogi publicz-

ne powiatowe Pułaskiego w Krośnie 
Odrzańskim  

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
 w Krośnie 
Odrzańskim 

2006 

565.109 565.109 345.109 220.000       

Przebudowa ulicy 

600 60014 Drogi publicz-
ne powiatowe 

Budowa drogi o 
nawierzchni bitu-
micznej Ciemnice- 
Laski (granice Powia-
tu) 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
 w Krośnie 
Odrzańskim 

2007 

400.000    400.000 100.000 300.000    
600 60014 Drogi publicz-

ne powiatowe 
Przebudowa drogi w 
miejscowości Bieżyce 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
 w Krośnie 
Odrzańskim 

2007 

1.500.000    1.500.000 375.000 1.125.000    
600 60014 Drogi publicz-

ne powiatowe 
Przebudowa drogi 
Mielno-Janiszowice 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
 w Krośnie 
Odrzańskim 

2007 

2.500.000    2.500.000 625.000 1.875.000    
600 60014 Drogi publicz-

ne powiatowe 
Budowa drogi Gro-
chów – Wełmice  
o długości 3,8 km 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
 w Krośnie 
Odrzańskim 

2008 

3.500.000       3.500.000 2.625.000 875.000 
750 75020 Starostwa 

powiatowe 
Przebudowa budynku 
pokoszarowego w 
Krośnie Odrzańskim 
przy ulicy Piastów na 
siedzibę Powiatowe-
go Centrum Admini-
stracji 

Starostwo 
Powiatowe 
w Krośnie 
Odrzańskim 

2006 
– 

2008  

5.000.814 500.814 500.814 - 2.000.000 2.000.000 - 2.500.000 2.500.000 - 
750 75020 Starostwa 

powiatowe 
Samorządowa plat-
forma cyfrowa usta-
wicznego szkolenia 
kadr oraz rozwoju e-
usług publicznych. 
Program finansowa-
ny w ramach MFEOG 
oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finan-
sowego wartość 
ogółem 445.928zł tj. 
114.200€ w tym 
wkład własny - 86.652 
zł tj. 22.191€  dofi-
nansowanie 359.276 
zł tj. 92.009€  rok 2006 
– wartość ogółem 
22.840€  w tym wkład 
własny 7.397€  dofi-
nansowanie 15.443€   

Starostwo 
Powiatowe w 
Krośnie Od-
rzańskim 

2006 
– 

2008  

          



1 2 3 4 5 6  8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 
   rok 

ogół
w ty
własny 7.397 , 
dofi
38.2
rok 
ogół
w ty
włas
dofi
38.283€ 86.652 28.884 28.884 - 28.884 28.884 - 28.884 28.884 - 

2007 wartość 
em 45.680€  
m wkład 

€
nansowanie 
83€ 
2008 wartość 
em 45.680€  
m wkład 
ny 7.397€, 

nansowanie 

  

754 75411 Komendy 

Straży 
j 

Zakup specjali-
styc
cho
go z wysięgnikiem 

powiato-
we Pań-
stwowej 

Pożarne

znego samo-
du strażackie-

 

Komen
iato
w

Straży P
żarnej  
w Kroś

ń 1.200.000    1.200.000 300.000 900.000    

da 2007 
Pow
Państ

wa 
owej 
o-

nie 
skim Odrza

852 85202 
pomocy 

Prze
mu Pomocy Spo-
łecz
nie 

m Po
cy Społ

y 2.920.908 2.920.908 730.227 2.190.681       

Domy 

społecznej 

budowa Do- Do

nej w Szczaw- nej w B
źnic

mo-
ecz-

2006 

rze-

854 85410 Internaty i 
bursy 
szkolne 

Prze
dyn

na s
du P
Star
tow
nie, 

st
o

 

2007 

1.423.300 423.300 423.300 - 1.000.000 1.000.000 -    

budowa bu-
ku internatu 

ZSLiT w Gubinie 
iedzibę Urzę-
racy, Filii 
ostwa Powia-

Staro
Powiat

ego w Gubi-
Domu Dziecka 

wo 
we 

2006
- 

Razem  914 5.425.417 3.014.736 2.410.681 15.996.320 6.271.910 9.724.410 9.868.177 6.113.707 3.754.470  31.289.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załączni  5 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

 
w złotych 

w tym: Planowane wydatki 

k Nr

2006 r. 
z tego 

Środki z bu Ś żetdżetu krajowego rodki z bud u UE 
z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: 

Proj

Ka
n
ji

sz

fi-

, 

Wydatki 
w okresie 

z 
budżetu 
krajowe-

go 

środki  
z budżetu 

UE 
Wydatki 
razem 

Wydatki 
razem 

Po-
życzki i 
kredyty 

Obli-
gacje 

Pozosta-
łe 

Wydatki 
razem 

Pożyczki 
na prefi-
nanso- 
wanie z 
budżetu 
ństwa 

Po-
życzki i 
kredyty 

Ob-
liga-
cje 

Pozo-
stałe 

ekt 

i
c

tegoria 
terwen-
 fundu-
y struk-

tu- 
ralnych 

Klasy
ka- 

cja (dział
rozdział) 

realizacji 
projektu 
(całkowi-
ta war-

tość 
projektu) 

środki 

pa

   (6+7)   (9+13) (10+11+12)    (14+15+16
+17) 

    

2 3 4 5 6  11 12 13 14 15 16 17  7 8 9 10
Wydatk
kowe 

i 
 02 2.268.606 2.920.908 730.227 730.227   2.190.681 2.190.681 

 mająt-   
3.024.808 756.2

  

Program  ZPORR
Priorytet 3. 
Działanie 3.3.  
Przebudowa 
Domu Pomocy 
Społecznej  
w Szczawnie 3.024.808 756.202 6 8 22 7 19 .1

   

2.268.60 2.920.90 730. 7 730.22   2. 0.681 2 90.681 
2004 103.900 77.925 25.975  
2005 - - -  
2006 

 

2.920.908 730.227 2.190.681  

351 852
85202 

Ogó em   3.024.808 ł  756.202 2.268.606 2.920.908 730.227 730.227    2.190.681 2.190.681    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2006 rok 

 
w złotych 
środków Dział Rozdział Wyszczególnie  Początkowy stan 

środków 
Plan d an wydatków Stan 

na koniec roku 
nie ochodów Pl

600 60014 Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie 
ski 84.000  41.951 Odrzań m 107.951 150.000

80120 Ze ł Sz ad aln
i s 500 800 .300 - 

spó kół Pon
e Odrzań

gimnazj
kim 

ych  
w Krośn 1

80130 Zespół Szk ealny  Techni ych 
w  Gubin 4. 124.000 0

ół Lic
ie 

ch i czn
200 126. 00 2.200 

 
801 

80130 Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie 5.000 122.000 000 5.000 122.
854 85403 Specjalny dek Szk lno-

.806 9.600 76.900 1 506 
 Ośro

Wychowawczy w Gubinie 
o

8  6 .
Ra emz   126.457 476.200 50.657 400.400 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

Lp. Treść § Kwota 

 
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

na 2006 rok 
w złotych 

I. Stan funduszu na początek roku  450.000 
II. Przychody 

- wpływy z różnych dochodów 
0970  

120.000 
III. Wydatki 

Wydatki bieżące 

- zakup materiałów i wyposażenia 

z tego: 

 
4210 
4300 

220.000 
70.000 

 

 

z tego: 

- zakup usług pozostałych 
Wydatki majątkowe 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 
 

 
 

6050 

20.000 
50.000 

150.000 

150.000 
IV. Stan środków na koniec roku  350.000 

 

Załącznik Nr 8 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 

Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok 

Lp. 

do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

z dnia 28 grudnia 2005r. 
 

w złotych 
Treść § Kwota 

I. Stan funduszu na początek roku  565.000 
Środki pieniężne   560.000 
Należności   20.000 

 

Zobowiązania (minus)  15.000  
II. Przychody  330.000 
 

z tego: 

 

2960 

320.000 

 

Przychody własne 
z tego: 

- wpływy z usług 
- pozostałe odsetki 

Pozostałe przychody 

- przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie z WFGZGiK)  

 
0830 
0920 

 
 

 
300.000 

20.000 
10.000 

10.000 
III. Wydatki  567.000 
 

z tego: 

- zakup usług pozostałych 
Wydatki majątkowe 
z tego: 

4210 

6120 

64.000 
50.000 

50.000 

Wydatki bieżące 

- przelewy redystrybucyjne 
- zakup materiałów i wyposażenia 
- zakup energii 

- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 

 
 

2960 

4260 
4300 

 
 

517.000 
 

3.000 
400.000 

50.000 
 

IV. Stan środków na koniec roku  328.000 
Środki pieniężne   324.000 
Należności   20.000 

 

Zobowiązania (minus)   16.000 
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Załącznik Nr 9 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

 

                          w złotych 
Dział 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych powiatowi ustawami na 2006 rok 

 

Rozdział Nazwa Kwota 
1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 46.000 
 46.000 

 
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat 

 
46.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa 19.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat 

19.000 
 
 

19.000 
710  Działalność usługowa 505.500 

 71012 
 

 
 

 
 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Nadzór budowlany 

121.000 
130.000 

 
 

40.000 

 
 

71013 

 
71014 

 

71015 

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez 
powiat 
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez 
powiat 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez powiat 

121.000 
 
 

 
 

130.000 
25.000 

25.000 
229.500 

 
 

189.500 
 
 

750  Administracja publiczna 152.600 
 

 
Komisje poborowe 

137.600 

 

75011 
 
 

75045 

Urzędy wojewódzkie 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez 
powiat 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat 

137.600 
 
 

15.000 

 
15.000 

752  Obrona narodowa 500 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admini-
stracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

500 
 

500 
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1 2 3 4 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.421.450 

 
 

75411 
 
 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez powiat 

 
 

 
 

 
 

75414 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez 
powiat 

Obrona cywilna 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez 
powiat 

4.418.000 

3.468.000 

 
950.000 

3.450 
 
 

3.450 
851  Ochrona zdrowia 992.500 

 85156 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat 992.500 

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 
992.500 

 
 

852  Pomoc społeczna 140.000 
 

 

140.000 

85203 Ośrodki wsparcia 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat   

140.000 

 

  Ogółem  6.277.550 
 

Wydatki 

Nazwa Kwota 
w złotych 

Dział Rozdział 
1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 46.000 
 01005 

- wydatki bieżące 46.000 
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 46.000 

700  19.000 Gospodarka mieszkaniowa 
 

-  wydatki bieżące 19.000 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.000 

710  Działalność usługowa 505.500 
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

121.000 

89.457 

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

121.000 

 

71013 
130.000  

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 
-  wydatki bieżące 

130.000 

71014 
 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
-  wydatki bieżące 

25.000 
25.000 

 

71015 Nadzór budowlany 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 
- wydatki majątkowe 

229.500 
189.500 

 
136.700 

40.000 
750  Administracja publiczna 152.600 

 75011 Urzędy wojewódzkie 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

137.600 
137.600 
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1 2 3 4 
 - wynagrodzenia i pochodne 130.567  

-  wydatki bieżące 
    w tym: 

75045 Komisje poborowe 

- wynagrodzenia i pochodne 

15.000 
15.000 

 
10.228 

752  Obrona narodowa 500 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 

-  wydatki bieżące 
500 
500 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.421.450 
75411 

- wynagrodzenia i pochodne 2.970.000 
950.000 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
-  wydatki bieżące 
    w tym: 

-  wydatki majątkowe  

4.418.000 
3.468.000 

 

 

75414 Obrona cywilna 3.450 
-  wydatki bieżące 3.450 

851  Ochrona zdrowia 992.500 
 85156 

992.500 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
-  wydatki bieżące 

992.500 
 

852  Pomoc społeczna 140.000 
 85203 Ośrodki wsparcia 

140.000 
 

116.486 

-  wydatki bieżące 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

140.000 

  6.277.550 Ogółem  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z

Dzi Rozdział Kwota czen

ałącznik Nr 10 
do uchwały budżetowej Nr XXVI/206/2005 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Plan dotacji na 2006 rok 

 
w złotych 

ał  §  Przezna ie 
600 60014 

0 
ealizo wie

z Gmin ńskie. 
2310 

55.00
Dotacja celowa na letnie utrzymanie ul

ą Krosno Odrza
ic r wane na podsta  porozumienia 

801 80120 2540 

204.400 

Dotacje dla Niepublicznych Liceów Ogólnokształcących d ych w Bob
cach i Gubinie oraz dla Prywatnego Liceum Ogólnokształ śnie Od-
rzańskim 

la Dorosł
cącego w Kro

rowi-

801 nie Odrzańskim  80123 2540 15.000 Dotacja dla Liceum Profilowanego w Kroś
801 Dotacja dla Prywatnego Studium Zawodowego w Krośni skim  80130 2540 50.400 e Odrzań
801

51.000 
Dotacje przekazane innym powiatom na teoretyczną nau u uczniów z
sadniczych szkół zawodowych 

 80195 2320 kę zawod a-

852  
750.000 

Dotacje przekaz ym powiatom t dzieci umie ch w domac
dziecka, poch  z terenu Pow nieńskiego 

 85201 2320 ane inn  za poby szczony h 
odzących iatu Kroś

852 85226 2310 
18.818 czymi realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Zielona Góra 

Dotacja celowa na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad rodzinami zastęp-

853 85321 2310 
10.150 

Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego za wydawanie orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego 

Razem 1.154.768  
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UCHWAŁA NR XXXVI/249/06 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h, art. 40 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 18 
ust. 1, art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 
z późn. zm.) art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539  
z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 4. Do zakresu działania instytucji kultury p. n. 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Nowogrodzie Bobrzańskim należy organi-
zowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej. Szczegółowy zakres dzia-
łania określa statut.  

§ 5. Do zakresu działania instytucji kultury p. n. 
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogro-
dzie Bobrzańskim należy zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców gminy w zakresie czytelnictwa. 
Szczegółowy zakres działania określa statut. 

-

-

-

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/130/2001 Rady 
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia  
6 marca 2001r. w sprawie nadania statutu instytu-
cji kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodzie Bobrzańskim. 

 
 

 
 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie podziału Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzań-
skim i utworzenia w wyniku podziału dwóch samorządowych instytucji kultury 

 

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2006r. dokonuje się po-
działu instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bo-
brzańskim. 

2. W wyniku podziału z dniem 1 lipca 2006r. 
tworzy się dwie samorządowe instytucje kultury: 

1) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim  
ul. Pocztowa 7; 

2) Miejsko Gminną Bibliotekę w Nowogrodzie 
Bobrzańskim ul. Pocztowa 7. 

§ 2. Utworzenie instytucji kultury, o których 
mowa w § 1 ust. 2, następuje w oparciu o załogę  
i mienie należące dotychczas do Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowo-
grodzie Bobrzańskim. 

§ 3. Miejsko Gminna Biblioteka będzie finan-
sowana z budżetu gminy.  

§ 6. Majątek trwały ujęty w inwentaryzacji 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r. zwią-
zany z: 

1) wykonywaniem zadań w zakresie organizo
wania i prowadzenia działalności kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej przekazany zostanie 
Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury Spor-
tu i Rekreacji; 

2) działalnością biblioteczną przekazany zostanie 
Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w No-
wogrodzie Bobrzańskim. 

§ 7. Zobowiązania i wierzytelności wynikające 
z działalności MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzań
skim, powstałe przed i ewentualnie po dokonaniu 
podziału, przejęte zostaną wg stanu bilansu na 
dzień 30 czerwca 2006 r. przez MGOKSiR w No-
wogrodzie Bobrzańskim. 

§ 8. Pracownicy dzielonej instytucji kultury 
przechodzą do pracy w trybie art. 231 Kodeksu 
pracy do nowotworzonych zakładów pracy zgod
nie z dotychczas wykonywanym zakresem obo-
wiązków.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Zarzycki
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1) ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliote-
kach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.); 

5) niniejszy statut; 

6) inne przepisy prawne. 

§ 4. 1. Biblioteka prowadzi działalność na tere-
nie miasta i gminy Nowogród Bobrzański. 

2. Biblioteka ma siedzibę w Nowogrodzie Bo-
brzańskim przy ul. Pocztowej 7. 

§ 5. 1. Biblioteka używa pieczęci o następującej 
treści: 

2. Biblioteka może posługiwać się graficznym 
znakiem firmowym zatwierdzonym przez dyrekto-
ra.  

3) zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkań-
com Gminy Nowogród Bobrzański; 

4) stwarzanie dogodnych warunków dostępu do 
materiałów bibliotecznych i informacji; 

 
UCHWAŁA NR XXXVI/250/06 

z dnia 26 stycznia 2006r. 
 

w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 2, 
3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), nadaje się: 

Statut Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nowogrodzie Bobrzańskim zwana dalej biblioteką 
utworzona na podstawie uchwały Nr XXXVI/249/06 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 
26 stycznia 2006r. działa w oparciu o: 

2) ustawę z dnia 25 października 1991r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13 poz. 123 z późn. 
zm.); 

3) ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. 
zm.); 

4) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591  
z późn. zm.); 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

- Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejsko 
Gminną Bibliotekę Publiczną, 

- Gminie – należy przez to rozumieć Miasto  
i Gminę Nowogród Bobrzański. 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją 
kultury. 

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nowo-
gród Bobrzański.  

§ 3. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną, 
którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru instytucji 
kultury. 

2. Gmina jako organizator prowadzi rejestr in-
stytucji kultury.  

1) podłużnej Miejsko Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocz-
towa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański; 

2) okrągłej z napisem w otoku Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Nowogród Bobrzański z wize-
runkiem herbu Miasta Nowogród Bobrzański 
w środku. 

Rozdział II. 

Cele i zadania biblioteki 

§ 6. 1. Celem Biblioteki jest w szczególności: 

1) rozwijanie, zaspokajanie potrzeb czytelni-
czych, oświatowych, kulturalnych i informa-
cyjnych; 

2) upowszechnianie wiedzy, kultury; 

5) dbanie o sprawne funkcjonowanie Biblioteki, 
jej filii i oddziałów. 

2. Realizacja celów Biblioteki, o jakich mowa  
w ust. 1 jest ogólnie dostępna i bezpłatna. 

3. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi 
określone ustawą o bibliotekach na zasadach  
i warunkach określonych przez dyrektora w regu-
laminie korzystania z biblioteki. 

4. Wysokość opłat nie może przekraczać kosz-
tów wykonania usługi. 
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§ 7. 1. Głównym zadaniem Biblioteki jest udo-
stępnianie, gromadzenie, opracowywanie, prze-
chowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów 
bibliotecznych; 

-

-

-

-

7) doskonalenie metod i form pracy w bibliote-
ce; 

8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, 
instytucjami oświatowo – wychowawczymi, 
upowszechniania kultury oraz organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi w rozwijaniu  
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświa-
towych i kulturalnych społeczeństwa.  

§ 8. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, jako organ 
zarządzający, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za 
nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje 
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w trybie 
określonym ustawą o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej oraz aktach wykonaw-
czych. 

1) ustalenie głównych kierunków działalności; 

-

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników; 

5) ustalanie zasad i warunków korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych oraz innych usług bi-
blioteki. 

-

6. Szczegółową organizację wewnętrzną biblio-
teki określa regulamin organizacyjny nadany przez 
dyrektora.  

§ 9. 1. Organizacja biblioteki: 

-

-

-

2. Zakresem działania filii bibliotecznej jest: 

2) prowadzenie wypożyczalni i czytelni; 

-

-
-

-

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Biblio-
teki jest coroczny plan działalności zatwierdzony 
przez dyrektora uwzględniający wysokość rocznej 
dotacji organizatora. 

§ 13. Źródła finansowania działalności Biblio-
teki: 

-

3) darowizn, spadków, zapisów; 

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności: 

2) przygotowywanie księgozbiorów do udo
stępnienia; 

3) udostępnienie zbiorów czytelnikom na miej
scu i na zewnątrz; 

4) prowadzenie służby informacyjno - bibliogra
ficznej oraz popularyzacja książek i czytelnic-
twa; 

5) fachowy nadzór nad siecią filii bibliotecznych; 

6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi  
w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej  
w zakresie gromadzenia, przechowywania  
i udostępniania zbiorów, sporządzania i roz
powszechniania informacji bibliograficznych 
oraz w dokształcaniu zawodowym pracowni-
ków biblioteki; 

Rozdział III. 

Organy Biblioteki i jej organizacja 

3. Do zadań dyrektora należy realizacja celów 
i zadań biblioteki, a zwłaszcza: 

2) kierowanie bieżącą działalnością; 

3) dysponowanie środkami określonymi  
w planie działalności i ponoszenie odpowie
dzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

4. W bibliotece zatrudnia się: 

1) pracowników służby bibliotecznej zgodnie  
z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określony
mi odrębnymi przepisami; 

2) pracowników administracyjnych oraz obsługi. 

5. W bibliotece mogą być zatrudnieniu inni 
pracownicy w zależności od potrzeb wynikających 
z zadań i działalności biblioteki.  

1) Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bo
brzańskim - siedziba główna – Nowogród Bo-
brzański ul. Pocztowa 7: 

a) oddział dla dorosłych (wypożyczalnia, czy-
telnia), ul. Kościuszki 42, 

b) oddział dla dzieci (wypożyczalnia, czytel
nia), ul. Kościuszki 42; 

2) filia biblioteczna zlokalizowana w miejscowo
ści – Niwiska. 

1) upowszechnianie czytelnictwa; 

3) prowadzenie działalności informacyjno – bi
bliograficznej. 

§ 10. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką 
sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Zielonej Górze w zakresie zadań okre
ślonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.  

Rozdział IV. 

Sposób gospodarowania środkami finansowymi 
źródła finansowania 

§ 11. Biblioteka prowadzi samodzielną gospo
darkę, w ramach posiadanych środków, kierując 
się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

1) dotacje organizatora; 

2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym  
z opłat za usługi, ze sprzedaży majątku ru
chomego, z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych; 
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4) innych dozwolonych prawem źródeł. 

§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia ra-
chunkowości i gospodarki finansowej określają 
odrębne przepisy.  

Postanowienie końcowe 

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywa-
ne w trybie określonym dla jego nadania. 

=================================================================================== 

 

w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

Rozdział I. 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. 
zm.); 

2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w No-

wogrodzie Bobrzańskim i posiada osobowość 
prawną.  

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Nowo-
grodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7. 

2) obiekty sportowo – rekreacyjne. 

3. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawu-
je Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego. 

1) prowadzenie działalności w zakresie upo-
wszechniania kultury narodowej i regionalnej, 
włączanie szerokiego ogółu mieszkańców 
gminy do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, tworzenie warunków rozwoju ta-
lentów twórczych a także upowszechnianie 
kultury fizycznej i czynnego wypoczynku; 

§ 14. Biblioteka posiada odrębny rachunek 
bankowy.  

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność 
gospodarczą na ogólnych zasadach, zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 

Rozdział V. 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniej-
szym statutem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega ob-
wieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Zarzycki

 
570 

 
UCHWAŁA NR XXXVI/251/06 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

z dnia 26 stycznia 2006r. 
 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13 
poz. 123) nadaje się:  

Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim zwany 
dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kul-
tury i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, 
poz. 123 z późn. zm.); 

3) niniejszego statutu. 

2. Terenem działalności jest gmina Nowogród 
Bobrzański, a w skład Ośrodka wchodzą: 

1) budynek ośrodka przy ul. Pocztowej 7; 

4. Działalność Ośrodka w zakresie wykonywa-
nia programu działania Ośrodka oraz wykorzysty-
wania dotacji podlega kontroli Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

Rozdział II. 

Cele i działania 

§ 3. Celem działania Ośrodka jest: 
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2) popularyzacja i promocja dorobku kultural-
nego gminy Nowogród Bobrzański; 

3) prowadzenie sekcji zainteresowań: szacho-
wej, brydżowej itp.; 

5) współpraca z sołectwami, udzielanie pomocy 
w organizowaniu sołeckich imprez kultural-
nych, sportowych, strażackich i dożynek; 

6) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami 
sportowymi; 

7) organizowanie imprez rozrywkowych i tury-
stycznych; 

8) świadczenie usług poligraficznych, kserogra-
ficznych, fotograficznych, filmowych i wy-
dawniczych; 

11) organizowanie imprez sportowych, rekre-
acyjnych, zawodów sportowych, turystyki 
pieszej, rowerowej, kajakowej itp.; 

12) wydawanie „Gazety Nowogród Bobrzański”. 

Rozdział III. 

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje jednooso-
bowo dyrektor zatrudniony przez Burmistrza No-
wogrodu Bobrzańskiego, w wyniku ogłoszonego 
konkursu. Ten sam organ rozwiązuje stosunek 
pracy z dyrektorem Ośrodka. 

2. Dyrektor Ośrodka zarządza Ośrodkiem i re-
prezentuje go na zewnątrz. 

4) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych zatrudnionym pracownikom; 

§ 6. W Ośrodku zatrudnia się pracowników 
działalności podstawowej, pracowników obsługi  
i innych specjalistów.  

Gospodarka finansowa 

§ 8. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie 
przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych 
środków, kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystywania. 

2. Ośrodek może zbywać własne środki trwałe. 
Przy zbywaniu stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 

3) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, 
oświaty, stowarzyszeniami i związkami twór-
czymi w dziedzinie upowszechniania kultury  
i sztuki oraz sportu i rekreacji.  

§ 4. Do zadań własnych Ośrodka należą: 

1) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, 
prelekcji; 

2) prowadzenie nauki języków obcych; 

4) współpraca z jednostkami oświatowymi gminy; 

9) prowadzenie sprzedaży komisowej dzieł sztu-
ki i innych artykułów związanych z kulturą; 

10) realizacja imprez zleconych: imprezy rodzin-
ne, obrzędowe, okolicznościowe; 

Organy ośrodka i jego organizacja 

3. Do obowiązków dyrektora należą w szcze-
gólności: 

1) ogólne kierownictwo w sprawach podstawo-
wej działalności; 

2) ogólny nadzór nad majątkiem ośrodka; 

3) ustalanie planów rzeczowych, finansowych, 
wniosków inwestycyjnych i sprawozdań, 
przedstawienie tych dokumentów organom 

gminy a także nadzór nad realizacją tych zało-
żeń planowych; 

5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instruk-
cji wewnętrznych; 

6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku 
do pracowników Ośrodka; 

7) organizowanie kontroli wewnętrznej Ośrodka. 

4. Dyrektor Ośrodka zgodnie z ustawą ponosi 
odpowiedzialność za realizację niniejszego statutu. 

5. Program działania dyrektora wymaga konsul-
tacji i wydania opinii przez właściwą komisję Rady 
Miejskiej. 

§ 7. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną 
ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, 
który zatwierdza Burmistrz. 

2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrod-
ka ujęte są w regulaminie wynagradzania opraco-
wanym i wprowadzonym przez dyrektora ośrodka. 
Zasady wynagradzania ujęte w regulaminie nie 
mogą być mniej korzystne od obowiązujących  
w instytucjach kultury i określonych przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Rozdział IV. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka 
jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora 
uwzględniający dotacje z budżetu gminy. 

4. Plan działalności Ośrodka zawiera plan usług, 
plan przychodów i kosztów, plan remontów i kon-
serwacji środków trwałych oraz plan inwestycji. 

5. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalno-
ści i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów. 

6. Przychodami Ośrodka są: 

1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze 
sprzedaży składników majątku ruchomego oraz 
najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

2) dotacje z budżetu; 
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3) środki otrzymane od osób fizycznych oraz in-
nych źródeł. 

7. Przychody Ośrodka przeznacza się na zada-
nia określone statutem. 

8. Wysokość rocznej dotacji na działalność 
Ośrodka ustala Rada Miejska i podlega ona rozli-
czeniu wg zasady ustawy o finansach publicznych. 

1) aktualizacji wyceny środków trwałych; 

3) łączenia lub podziału Ośrodka na podstawie 
bilansów zamknięcia dzielonych lub łączo-
nych instytucji. 

11. Fundusz Ośrodka zwiększa się o: 

3) zysk pozostający w dyspozycji Ośrodka; 

4) środki z innych źródeł. 

4) nieodpłatne przekazanie środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych; 

5) inne zmniejszenia. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. W przypadku likwidacji Ośrodka uchwałę 
w tej sprawie podejmuje Rada Miejska w trybie 
określonym przepisami ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. Cały majątek 
nie będący własnością Ośrodka przejmuje Urząd 
Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

Przewodniczący Rady 

 
 

 

9. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla fun-
dusz Ośrodka, który odpowiada wartości wydzielo-
nego Ośrodkowi i nabytego przez Ośrodek mienia. 

10. Fundusz Ośrodka zwiększa się lub zmniej-
sza o kwoty zmian wartości majątku będących 
skutkiem: 

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania 
środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych; 

1) amortyzację majątku trwałego; 

2) dotację budżetową na finansowanie działal-
ności Ośrodka; 

12. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o:  

1) straty bilansowe; 

2) umorzenie majątku trwałego; 

3) finansowanie inwestycji; 

13. Ośrodek tworzy Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych na zasadach określonych w od-
rębnych przepisach. 

14. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz z innych 
środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne 
fundusz załogi na wypłatę indywidualnych nagród. 
Zasady gospodarowania tymi funduszami określają 
regulaminy opracowane przez dyrektora, po zasię-
gnięciu opinii związków zawodowych, a w przypad-
ku ich braku, opinii przedstawicieli załogi. 

§ 9. Szczegółowe zasady gospodarki finanso-
wej Ośrodka określa ustawa o rachunkowości.  

Rozdział V. 

§ 11. Statut nadaje Ośrodkowi Rada Miejska w 
Nowogrodzie Bobrzańskim.  

§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywa-
ne w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XIX/130/01 Rady 
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia  
marca 2001 r. w sprawie nadania statutu instytucji 
kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega obwieszcze-
niu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

Andrzej Zarzycki
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