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3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 
w kwocie 48.012zł, zgodnie z załącznikiem  
Nr 6. 

§ 3. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 231.743zł 
zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW.  

2. Zestawienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały. 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 

§ 5. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi, jak w załączniku Nr 8 
do uchwały. 

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty 
realizowane z funduszy strukturalnych, jak w za-
łączniku Nr 9 do uchwały. 

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 
40.000zł. 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wy-
łączeniem przeniesienia wydatków między 
działami; 

2) upoważnienia kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy do dokonywania zmian  
w planie wydatków jednostki w ramach tego 
samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za 
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i po-
chodne oraz wydatków majątkowych; 

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkotermi-
nowych w roku budżetowym do kwoty 
150.000zł; 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań, któ-
rych suma w ciągu roku budżetowego nie 
może przekroczyć kwoty 100.000zł. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego oraz rozplaka-
towaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
i w poszczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Szafrański 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/198/05 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Dochody budżetowe na rok 2006 

 
Lp. Dział Rozdz. Treść Plan 
1 2 3 4 5 
1. 010  Rolnictwo i Łowiectwo 255.568 
   w tym: 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw - opłata za wodę 190.000 

   - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z in-
nych źródeł (realizacja projektu „Odnowa wsi w Droszkowie”) 65.568 

2. 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 350.000 
   w tym: 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw - opłata za CO i CW 350.000 

3. 700  Gospodarka mieszkaniowa 290.000 
   w tym: 

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieru-
chomości 10.000 

   - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst  30.000 
   - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego (sprzedaż) 250.000 
4. 710  Działalność usługowa 2.000 
   - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw - opłaty za wykupienie miejsca na pochówek (gro-
by) 2.000 
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5. 750  Administracja publiczna 83.632 
   w tym: 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie-
żących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 42.800 

   - dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 500 

   - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z in-
nych źródeł (środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) 40.332 

6. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 548 

   w tym: 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie-
żących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 548 

7. 752  Obrona narodowa 400 
   - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie 400 

8. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 
   - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie 1.000 

9.  756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 1.663.822 
w tym: 
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy ze 
zryczałtowanego podatku dochodowego i z karty podatkowej 4.000 

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 

- podatek od nieruchomości  
- podatek rolny  
- podatek leśny  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  

498.000 
414.000 
21.000 
62.200 

800 
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  
i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków  
i opłat lokalnych od osób fizycznych 

- podatek od nieruchomości  
- podatek rolny  
- podatek leśny  
- podatek od środków transportowych  
- podatek od spadków i darowizn  
- podatek od posiadania psów  
- wpływy z opłaty targowej  
- podatek od czynności cywilno – prawnych  
- wpływy z różnych opłat (k.egzek.)  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
- pozostałe odsetki (bankowe)  

388.900 
258.000 
72.000 
1.400 
14.000 
4.000 
2.500 
800 

25.000 
6.000 
5.000 
200 

   

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 

- wpływy z opłaty skarbowej  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw (opłata planistyczna)  

 
119.000 
17.000 
36.000 

 
5.000 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7392 

1 2 3 4 5 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw (opł. adiacencka) 61.000 

   

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 
w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych  
- podatek dochodowy od osób prawnych  

653.922 
 

651.922 
2.000 

10. 758  Różne rozliczenia 2.681.024 
w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 1.756.914 

   

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, w tym: 
- kwota podstawowa  
- kwota uzupełniająca  

924.110 
602.908 
321.202 

11. 801  Oświata i wychowanie 176.395 
w tym: 
- wpływy z usług  63.000 
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane 
z innych źródeł (program „Szkoła marzeń” - Szkoła Podstawowa) 65.120 

   

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane 
z innych źródeł (program „Szkoła marzeń” - Gimnazjum) 48.275 

12. 852  Pomoc społeczna 1.028.600 
w tym: 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie-
żących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie 885.500 

   

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 143.100 

13. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 59.300 
   - wpływy z usług 59.300 
14. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 
   w tym: 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw - opłata za ścieki 90.000 

   Razem 6.682.289 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/198/05 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Wydatki budżetowe na rok 2006 

 
Lp. Dział Rozdz.  Nazwa - Treść Plan 
1 2 3 4 5 6 
1. 010   Rolnictwo – Łowiectwo, w tym: 460.991 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (utrzymanie 
wodociągów) 308.000 

 w tym:  
a) wydatki bieżące 133.000 

6050 b) wydatki inwestycyjne 149.000 

  

 

 - budowa sieci wodociągowej we wsi Zabór - 88.000 (środki 
własne - 17.600, WFOŚiGW - 70.400) 

- budowa odcinka wodociągu w Przytoku - 28.000 
- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Drosz-
ków - 33.000  
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6060 c) zakupy inwestycyjne 26.000  
 - zakup pompy głębinowej do hydrof. Milsko - 11.000 

- zakup odżelaziacza do hydrof. Proczki - 7.000 
- zakup pompy głębinowej do hydrof. w Łazie - 8.000   

01030  Izby Rolnicze 3.000 
  w tym: 

a) wydatki bieżące 3.000 
01038  Rozwój obszarów wiejskich 104.991 

w tym: 
b) wydatki inwestycyjne 65.568 

6058 

- Program Odnowa wsi środki z programu EFOiGR - 65.568  
c) wydatki inwestycyjne 39.423 

 

6059 
udział własny w Programie „Odnowa wsi”  

01095  Pozostała działalność 45.000 
w tym:  
a) wydatki bieżące 45.000 

  

  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.900 

2. 600   Transport, łączność, w tym: 275.000 
60016  Drogi publiczne gminne 262.000 

 w tym:  
a) wydatki bieżące 42.000 

6050 b) wydatki inwestycyjne 220.000 

 

 - budowa drogi w Tarnowie - 135.000  
- budowa chodnika w Przytoku - 35.000 
- budowa drogi w miejscowości Milsko w kierunku cmentarza  
- 20.000  

- budowa drogi do Ośrodka Zdrowia w Zaborze - 30.000  
60095  Pozostała działalność 13.000 

  

  w tym: 
a) wydatki bieżące 13.000 

3. 710   Działalność usługowa, w tym: 5.000 
71035  Cmentarze 5.000   

  w tym: 
a) wydatki bieżące 5.000 

4. 750   Administracja publiczna, w tym: 837.718 
75011  Urzędy wojewódzkie 56.610 

(dotacja celowa na zadania zlec. - 42.800, środki własne  
- 13.810), z tego: 
a) wydatki bieżące 56.610 

  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.780 

75022  Rada Gminy 48.820 
w tym: 
a) wydatki bieżące 48.820 

  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.132 

75023  Urzędy Gmin 723.288 
w tym: 
a) wydatki bieżące 673.956 

  

  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480.016 
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6055 b) wydatki inwestycyjne - wydatki finansowane ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Program „Samo-
rządowa Platforma Cyfrowa” 40.332 

 

6056 c) wydatki inwestycyjne - udział własny w programie „Samo-
rządowa Platforma Cyfrowa” 9.000 

75095  Pozostała działalność 9.000 

  

  w tym:  
a) wydatki bieżące 9.000 

5. 751   Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa, w tym: 548 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  
i ochrony prawa 548 

  

  w tym: 
a) wydatki bieżące 548 

6. 752   Obrona narodowa, w tym: 400 
75212  Pozostałe zadania obronne 400   

  w tym: 
a) wydatki bieżące 400 

7. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: 52.400 
75412  Ochotnicze Straże Pożarne 49.400 

  w tym:  
a) wydatki bieżące 49.400 

75414  Obrona Cywilna 3.000 

  

  w tym: 
a) wydatki bieżące 3.000 

8. 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem, w tym: 35.000 

75647  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budże-
towych 35.000 
a) wydatki bieżące 35.000 

  

  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.200 

9. 757   Obsługa długu publicznego, w tym: 45.500 
75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 45.500   

  w tym: 
a) wydatki bieżące 45.500 

10. 758   Różne rozliczenia, w tym: 40.000 
  75818  Rezerwy ogólne i celowe 40.000 
11. 801   Oświata i wychowanie, w tym: 2.748.474 

80101  Szkoły podstawowe 1.504.133 
w tym: 
a) wydatki bieżące 1.504.133 

  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.061.498 

80104  Przedszkola 395.315 
w tym: 
a) wydatki bieżące 395.315 

  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248.940 

80110  Gimnazja 708.259 

  

  w tym: 
a) wydatki bieżące 708.259 
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  w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 542.740 
80113  Dowożenie uczniów do szkół 90.241 

w tym: 
a) wydatki bieżące 90.241 

  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.488 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.086 
  w tym:  

a) wydatki bieżące 10.086 
80195  Pozostała działalność 40.440 

  

  w tym: 
a) wydatki bieżące 40.440 

12. 851   Ochrona zdrowia, w tym: 36.000 
85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36.000 

w tym: 
a) wydatki bieżące 36.000 

  
  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.000 

13. 852   Pomoc społeczna, w tym: 1.182.800 
85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa  
- 792.000) 792.000 
w tym:  
a) wydatki bieżące 792.000 

  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.400 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektó-
re świadczenia rodzinne (dotacja celowa na zad. zlec. - 9.500) 9.500 

  w tym: 
a) wydatki bieżące 9.500 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie spo-
łeczne (dotacja celowa zad. zlecone - 84.000, środki własne  
- 45.000, dotacja celowa na zadania własne - 82.000) 211.000 

  w tym: 
a) wydatki bieżące 211.000 

85215  Dodatki mieszkaniowe 33.000 
  w tym:  

a) wydatki bieżące 33.000 
85219  Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja celowa na zad. własne  

- 40.600, środki własne - 39.180) 79.780 
a) wydatki bieżące 79.780   
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.570 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.500 
w tym: 
a) wydatki bieżące 9.500 

  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.500 

85295  Pozostała działalność dożywianie - dotacja celowa na zadania 
własne - 20.500, środki własne - 20.500 48.020 

  

  a) wydatki bieżące 48.020 
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    w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.020 
14. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 59.300 

85401  Świetlice szkolne 59.300   
  w tym:  

a) wydatki bieżące 59.300 
15. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 961.063 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia ścieków) 375.628 
w tym: 
a) wydatki bieżące 104.628 

 

z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.275 

6050 b) wydatki inwestycyjne 271.000 

 

 - modernizacja oczyszczalni ścieków - końcowa zapłata - 4.000, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborze 267.000 (w tym: 
środki własne - 53.400, środki z WFOŚiGW - 213.600)   

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 124.000 
 w tym:  

a) wydatki bieżące 64.000 
 

6050 b) wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetl. ulicznego  
- montaż dodatkowych punkt. świetlnych w Droszkowie) 60.000 

90095  Pozostała działalność 461.435 
w tym: 
a) wydatki bieżące 356.435 

 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.475 

6050 b) wydatki inwestycyjne 105.000 

  

 

 - budowa infrastruktury wiejskich spotkań we wsi Łaz - 30.000 
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Droszków - 10.000, 

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Przytok - 30.000 

- budowa lokali socjalnych w Mielnie - 35.000  
16. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 133.838 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48.012 
  w tym:  

a) wydatki bieżące 48.012 
92116  Biblioteki 60.826 

 w tym: 
a) wydatki bieżące 60.826 

 

 w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.423 

92120  Ochrona i konserwacja zabytków 10.000 
  w tym: 

a) wydatki bieżące 10.000 
92195  Pozostała działalność 15.000 

  

  w tym:  
a) wydatki bieżące 15.000 

17. 926   Kultura fizyczna i sport, w tym: 40.000 
92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35.000   

  w tym: 
a) wydatki bieżące 35.000 
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92695  Pozostała działalność 5.000   

  w tym:  
a) wydatki bieżące 5.000 

Ogółem wydatki: 6.914.032 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVII/198/05 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

zadań zleconych gminie 
 

Klasyfikacja 
Dział Rozdz. § 

Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
750 75011 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie 42.800  

4010 Wynagrodzenia osobowe  35.000 
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne   6.030 
4120 Składka na Fundusz Pracy  850 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   920 
751 75101 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie 548  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300   
4300 Zakup usług pozostałych   248 

752 7512 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie 400  

  4300 Zakup usług pozostałych  400 
754 75414 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie 1.000  

  4270 Zakup usług remontowych  1.000 
852 85212 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 792.000  

3110 Świadczenia społeczne   756.860 
4010 Wynagrodzenia osobowe  15.710 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1.260 
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne  14.310 
4120 Składka na Fundusz Pracy  420 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   940 
4300 Zakup usług pozostałych   2.000 

 

4410 Podróże służbowe krajowe  500 
85213 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 9.500  

 

 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne  9.500 
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1 2 3 4 5 6 
85214 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 84.000  

 

 3110 Świadczenia społeczne  84.000 
Ogółem 930.248 930.248 
 
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu teryto-

rialnego - dowody osobiste 

Dział 750 rozdział 75011 

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zleconych jedn. samorządu teryto-
rialnego - 10.000zł 

 
Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXVII/198/05 
Rady Gminy Zabór 

z dnia 28 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
określonych w Gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 
1. Dochody:  

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem - 36.000 

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowią-
cych dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw - 36.000 

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu - 36.000 

2. Wydatki: 

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 36.000 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
- 36.000, w tym: 

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 25.000 

§ 3110 - świadczenia społeczne - 7.000 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.500 

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 500 

Razem: 36.000 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXVII/198/05 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Wyszczególnienie Pozycja Kwota zł 

1 2 3 
I. Stan środków na początek roku 01 5.800 
II. Przychody razem (03+04+05+06) 02 2.000 
1) wpływy własne 03 - 
2) przelewy od wojewody i od woj. Inspektora Ochrony Środowiska 04 2.000 
3) dotacje z budżetu 05 - 
4) inne 06 - 

III. Środki dyspozycyjne (01+02) 07 7.800 
IV. Wydatki ogółem (od 07 do 17) z wyłączeniem pozycji 12,13,14 08 7.800 
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 09 - 
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska 10 - 
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej - razem: 
11 

- 
z tego na:  
a) ochronę wód 

12 
- 

b) ochrona powietrza 13 - 
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią 14 - 

4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich 15 2.000 
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1 2 3 
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz 
składowaniem odpadów 

16 
 

6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie. ustalonej przez Radę Gminy 17 5.800 
V. Stan środków na koniec roku (07-08) 18 0 

 
Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XXVII/198/05 
Rady Gminy Zabór 

z dnia 28 grudnia 2005r. 
 

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 
 

Klasyfikacja budżetowa 
Lp. Jednostka pomocnicza 

Dział Rozdział 
Kwota w zł 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Rada sołecka  Czarna  
                        Dąbrowa  
                        Łaz 
                        Milsko  
                        Tarnawa  
                        Przytok  
                        Droszków 
                        Zabór 

921 
921 
921 
921 
921 
921 
921 
921 

92109 
92109 
92109 
92109 
92109 
92109 
92109 
92109 

786 
810 

1.842 
6.962 
6.116 
8.720 
3.786 
18.990 

  Razem: x x 48.012 
 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXVII/198/05 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 
Lp. Treść Kwota zł 
1 2 3 

 
 
 

284.000 
 
 

263.691 
547.691 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

Przychody budżetu  
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 
Z pożyczek 
Z prywatyzacji majątku gminy 
Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 
Wolne środki 
Razem przychody (1+2+3+4+5+6) 
 
Dochody budżetu  

 
6.682.289 

9 Razem przychody i dochody budżetu (8+9) 7.229.980 
 

90.228 
225.720 

 
 

315.948 

 
10 
11 
12 
13 
14 
 
15 

Rozchody budżetu  
Spłata kredytów 
Spłata pożyczek 
Udzielone pożyczki 
Wykup papierów wartościowych 
Razem rozchody (10+11+12+13) 
 
Wydatki budżetu 

 
6.914.032 

16 Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15) 7.229.980 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXVII/198/05 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Zabór na lata 2006 - 2008 

 
W tym wysokość wydatków w roku budżetowym  

i kolejnych latach 
2006 2007 2008 

D
zi
ał
 

R
o
zd
zi
ał
 

Nazwa 
podziałki 

klasyfikacyjnej 

Nazwa programu 
 inwestycyjnego i zadania 

Jednostka 
organizacyj-
na realizują-
ca program 
lub koordy-
nująca wy-
konanie pro-

gramu 

O
kr
es
 r
ea
liz
a
cj
i 

Łą
cz
n
e 
n
ak
ła
d
y 

fi
n
an
so
w
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 b
u
d
że
-

tu
 js
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 b
u
-

d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 b
u
-

d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
010  Rolnictwo  

i łowiectwo 
 

Gmina Zabór  
279.991 279.991 144.023 135.968       

 01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i kanalizacyjna 

Budowa i modernizacja wodo-
ciągów w tym:  2006 

          

   1.Budowa odcinka sieci wodo-
ciągowej w Przytoku 

 2006 
 28.000 28.000        

   2. Budowa odcinka sieci wodo-
ciągowej w Droszkowie 

 2006 
 33.000 33.000        

   3. Budowa sieci wodociągowej  
w Zaborze 

 2006 
 88.000 17.600 70.400       

   4. Zakupy inwestycyjne w tym:  
- zakup pompy głębinowej do 
hydrof. Milsko,  

- zakup odżelaziacza do hydrofor-
ni Proczki,  

- zakup pompy głębinowej do 
hydroforni w Łazie 

 2006 

 26.000 26.000        

 01038 Rozwój obsza-
rów wiejskich 

1. Odnowa Wsi w Droszkowie 
 2006 

 104.991 39.423 65.568       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
600  Transport 

i łączność 
 Gmina 

Zabór 
2006 
2008 2.010.000 220.000 220.000     1.790.000 268.500 1.521.500 

 60016 Drogi pu-
bliczne gmin-
ne 

Budowa dróg w tym: 
  

          

   1. Budowa chodnika 
w miejscowości Przy-
tok 

 2006 
 35.000 35.000        

   2. Budowa drogi  
w Droszkowie 

 2008 
       1.610.000 241.500 1.368.500 

   3. Remont drogi do 
Ośrodka Zdrowia  
w Zaborze 

 2006 
 30.000 30.000        

   4.Budowa drogi  
w Tamawie 

 2006 
 135.000 135.000        

   5. Budowa drogi  
w miejscowości Mil-
sko w kierunku 
cmentarza 

 2006 

 20.000 20.000        

   6.Miodemizacja dróg 
w Przytoku 

 2008 
       80.000 12.000 68.000 

   7. Budowa dróg  
w Zaborze na ul. 
Akacjowej 

 2008 
       100.000 15.000 85.000 

750  Administracja 
Publiczna 

 Gmina 
Zabór 

2006 
2008 148.000 

(12.333 €) 
49.332PLN 

(2.250 €) 
9.000PLN 

(10.083 €) 
40.332PLN 

(12.333 €) 
49.332PLN 

(2.250 €) 
9.000PLN 

(10.083 €) 
40.332PLN 

(12.334 €) 
49.336PLN 

(2250 €) 
9.000PLN 

(10.084 €) 
40.336PLN 

 75023 Urząd Gminy Komputeryzacja  
w tym: Samorządo-
wa platforma cyfro-
wa ustawicznego 
szkolenia kadr  
e-usług publicznych 

 
2006 
2008 

 
(12.333 €) 
49.332PLN 

(2.250 €) 
9.000PLN 

(10.083 €) 
40.332PLN 

(12.333 €) 
49.332PLN 

(2.250 €) 
9.000PLN 

(10.083 €) 
40.332PLN 

(12.334 €) 
49.336PLN 

(2.250 €) 
9.000PLN 

(10.084€) 
40.336PLN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
900  Gospodarka 

komunalna 
i ochrona 
środowiska  

Rozbudowa 
oczyszczalni ście-
ków i kanalizacji 
sanitarnej, w tym:  

Gmina 
Zabór 

2006 
-2008 

2.831.000 436.000 222.400 213.600 280.000 45.000 235.000 2.115.000 300.000 1.815.000 

 90001 Gospodarka 
ściekowa  
i ochrona wód 

1. Modernizacja 
oczyszczalni ście-
ków w Zaborze 

 
2006 

 4.000 4.000        

   2. Przydomowe 
oczyszczalnie 
ścieków 

 
2008 

       2.000.000 300.000 1.700.000 

   3. Budowa kanali-
zacji sanitarnej  
w Zaborze 

 
2006 

 267.000 53.400 213.600       

 90015 Oświetlenie 
uliczne 

Modernizacja 
oświetlenia 

 
2006 

 60.000 60.000        

 90095 Pozostała 
działalność 

1. Budowa infra-
struktury wiej-
skich spotkań  
w Łazie 

 
2006 
-2007 

 30.000 30.000  10.000 10.000     

   2. Wyposażenie 
Gminy do selek-
tywnej zbiórki od-
padów 

 

2007 

    70.000 35.000 35.000    

   3.Wykonanie planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go Miejscowości 
Droszków 

 2006 

 10.000 10.000        

   4. wykonanie planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go miejscowości 
Przytok 

 2006 

 30.000 30.000        

   5. budowa lokali 
socjalnych  
w Mielnie  

 2006 
-2008 

 35.000 35.000 - 200.000 - 200.000 115.000 - 115.000 

  Razem X X X 
5.268.991 

(12.333 €) 
985.323 

(2.250 €) 
595.423 

(10.083 €) 
389.900 

(12.333€) 
329.332 

(2.250 €) 
54.000 

(10.083 €) 
275.332 

(12.334 €) 
3.954.336 

(2.250 €) 
577.500 

(10.084 €) 
3.376.836 
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1779 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2005 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na 2006 rok  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U.  
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 1, 
ust. 2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 128 ust. 2, art. 134  
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o fi-
nansach publicznych (jednolity tekst z 2003r. Dz. 
U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) Rada Gminy Górzyca 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wy-
sokości 12.624.669zł, w tym: 

a) dochody z podatków i opłat lokalnych 
2.480.260zł, 

b) dochody z majątku komunalnego 334.800zł, 

c) udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 568.266zł, 

d) subwencja ogólna 3.078.918zł, 

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 63.000zł, 

f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej i inne zada-
nia zlecone gminie ustawami 1.452.660zł, 

g) dotacje celowe z budżetu państwa na dofi-
nansowanie zadań własnych gminy 221.000zł, 

h) pozostałe dochody własne 4.425.765zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej 
przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 14.834.702zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 10.332.001zł, z tego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 4.853.558zł, 

b) dotacje 385.000zł, 

c) wydatki na obsługę długu gminy 261.000zł; 

2) wydatki majątkowe 4.502.701zł, w tym: 

a) wydatki na wieloletnie programy inwesty-
cyjne 3.338.037zł. 

2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej 
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Na realizację zadań określonych w pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych przeznacza się kwotę 63.000zł zgod-
nie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykaz wieloletnich programów inwesty-
cyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie ustawami oraz realizowanych 
przez gminę ustala się w wysokości 1.452.660zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakre-
su administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych gminie ustawami oraz realizowanych przez 
gminę ustala się w wysokości 1.452.660zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Różnica między dochodami a wydatka-
mi stanowi planowany deficyt budżetowy w wy-
sokości 2.210.033zł.  

2. Deficyt budżetowy zostanie pokryty kredy-
tem zaciągniętym w banku krajowym. 

§ 7. 1. Ustala się rozchody budżetu z tytułu 
spłat kredytów i pożyczek w kwocie 672.600zł. 

2. Spłata rat kredytów i pożyczek nastąpi z za-
ciągniętego kredytu bankowego. 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 8. Dochody własne jednostek budżetowych 
oraz wydatki nimi sfinansowane ustala się w na-
stępujących kwotach: 

a) dochody w wysokości 100.500zł, 

b) wydatki w wysokości 100.500zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej: 

a) przychody w wysokości 82.000zł, 
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b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 82.000zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermi-
nowych w roku budżetowym do kwoty 
300.000zł; 

2) dokonanie zmian w planie wydatków, z wyłą-
czeniem przeniesień wydatków miedzy dzia-
łami;  

3) przekazanie w drodze zarządzenia kierowni-
kom jednostek organizacyjnych gminy upraw-
nień do dokonywania zmian w planie wydat-
ków jednostki w ramach tego samego roz-
działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz 

wydatków majątkowych; 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 
kwoty 50.000,00zł; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach aniżeli bank 
obsługujący budżet gminy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Górzyca. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów budżetu Gminy Górzyca na 2006r. 

 
Dział Rozdział § Treść Ogółem 
1 2 3 4 5 
020   Leśnictwo 5.000 

02001  Gospodarka leśna 5.000  
 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 5.000 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 217.700 
40002  Dostarczanie wody 217.700 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 

0830 Wpływy z usług 217.000 

 
 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 
600   Transport i łączność 150.485 

60016  Drogi publiczne gminne 150.485  
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 150.485 

630   Turystyka 73.556 
63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 73.556  

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 73.556 

700   Gospodarka mieszkaniowa 342.100 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 342.100 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 5.000 

 
 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 123.400 
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0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 206.400   
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.300 

710   Działalność usługowa 3.000 
71035  Cmentarze 3.000  

 0830 Wpływy z usług 3.000 
750   Administracja publiczna 408.166 

75011  Urzędy wojewódzkie 53.700 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53.300 

 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 400 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 312.466 
0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 
0830 Wpływy z usług 1.000 
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000 
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą-
dów województw, pozyskane z innych źródeł 107.466 

 

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 198.000 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.000 

 

 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą-
dów województw, pozyskane z innych źródeł 42.000 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 660 

75101  Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 660 

 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660 

752   Obrona narodowa 800 
75212  Pozostałe wydatki obronne 800  

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.800 
75414  Obrona cywilna 3.800  

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.800 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 3.236.836 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.010 
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca-

ny w formie karty podatkowej 2.000 

 
 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 
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75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.148.210 

0310 Podatek od nieruchomości 1.906.660 
0320 Podatek rolny 200.000 
0330 Podatek leśny 30.000 
0430 Wpływy z opłaty targowej 50 
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.500 

 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 
75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 348.150 

0310 Podatek od nieruchomości 150.000 
0320 Podatek rolny 150.000 
0330 Podatek leśny 600 
0340 Podatek od środków transportowych 10.000 
0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000 
0370 Podatek od posiadania psów 2.500 
0430 Wpływy z opłaty targowej 50 
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.000 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 
0690 Wpływy z różnych opłat 3.000 

 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000 
75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-

rządu terytorialnego na podstawie ustaw 170.200 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1.000 
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100.000 
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.000 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6.000 

 

0690 Wpływy z różnych opłat 200 
75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 568.266 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 548.266 

 

 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000 

758   Różne rozliczenia 3.088.918 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 2.580.402 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.580.402 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 427.647 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 427.647 

75814  Różne rozliczenia finansowe 10.000 
 0920 Pozostałe odsetki 10.000 

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 70.869 

 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 70.869 
801   Oświata i wychowanie 1.000 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 1.000  
 0830 Wpływy z usług 1.000 

852   Pomoc społeczna 2.027.057 
85203  Ośrodki wsparcia 33.000  

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33.000 
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85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.248.000 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.248.000 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 11.100 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11.100 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe 228.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 102.000 

 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 126.000 

85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 402.420 
 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące reali-

zowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 402.420 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 60.000 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 60.000 
85295  Pozostała działalność 44.537 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35.000 

 

 

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą-
dów województw, pozyskane z innych źródeł 9.537 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 163.900 
90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 138.300 

0830 Wpływy z usług 138.000  
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 

90017  Zakłady gospodarki komunalnej 600 
 0920 Pozostałe odsetki 600 

90095  Pozostała działalność 25.000 

 

 0830 Wpływy z usług 25.000 
926   Kultura fizyczna i sport 2.901.691 

92601  Obiekty sportowe 2.901.691  
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 2.901.691 

Razem 12.624.669 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Plan wydatków budżetowych Gminy Górzyca na 2006 rok 

 
Dz. Rozdz. § Treść Ogółem 
1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo 10.000 
 01030  Izby rolnicze 10.000 
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 10.000 
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 268.185 
 40002  Dostarczanie wody 262.185 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 450 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.800 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.600 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.950 
4120 Składki na Fundusz Pracy 578 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.000 
4260 Zakup energii 100.000 
4270 Zakup usług remontowych 42.000 
4300 Zakup usług pozostałych 53.700 
4410 Podróże służbowe krajowe 100 

 

4430 Różne opłaty i składki 2.000 
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.007 

40004  Dostarczanie paliw gazowych  6.000 

 

 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących 6.000 

600   Transport i łączność 660.991 
 60016  Drogi publiczne gminne 660.991 
 4270 Zakup usług remontowych 20.000 
 4430 Różne opłaty i składki 1.500 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  70.000 

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.485 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  79.006 

 

 

6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 340.000 

630   Turystyka 112.173 
63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 112.173 

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.556 
 

 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  38.617 

700   Gospodarka mieszkaniowa 182.700 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 182.700 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 
 4270 Zakup usług remontowych 95.000 
 

 

4300 Zakup usług pozostałych 41.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.700 

710   Działalność usługowa 273.100 
71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 170.000  

 4300 Zakup usług pozostałych 170.000 
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 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 60.000 
 71035  Cmentarze 43.100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 
 4260 Zakup energii 700 
 

 
4300 Zakup usług pozostałych 27.400 

750   Administracja publiczna 2.108.624 
 75011  Urzędy wojewódzkie 54.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.300 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 
 4300 Zakup usług pozostałych 250 
 

 
4410 Podróże służbowe krajowe 150 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47.500 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.942.124 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 1.500 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 786.600 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.068 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155.000 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 22.500 
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180.000 
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 
  4260 Zakup energii 20.000 
  4270 Zakup usług remontowych 30.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 232.000 
  4308 Zakup usług pozostałych 42.466 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.200 
  4410 Podróże służbowe krajowe 20.000 
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000 
  4430 Różne opłaty i składki 13.000 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.790 
 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198.000 
 

 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66.000 

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65.000 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 
 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 22.000 
 

 

4212 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000 
  4301 Zakup usług pozostałych 20.000 
  4302 Zakup usług pozostałych 5.000 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 660 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa 660 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 
 

 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 

752   Obrona narodowa 800 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 800 
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  4300 Zakup usług pozostałych 800 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162.150 
 75412  Ochotnicze straże pożarne 158.350 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 150 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 
  4260 Zakup energii 4.100 
  4300 Zakup usług pozostałych 14.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 300 
  4430 Różne opłaty i składki 5.000 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105.000 
 75414  Obrona cywilna 3.800 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.800 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-
nostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 15.000 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto-
wych 15.000 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 15.000 
757   Obsługa długu publicznego 261.000 
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 261.000 
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto-

ściowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 261.000 
801   Oświata i wychowanie 3.342.036 
 80101  Szkoły podstawowe 2.081.848 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 97.651 
  3240 Stypendia dla uczniów 1.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.263.996 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.651 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264.191 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 35.980 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73.750 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.100 
  4260 Zakup energii 27.200 
  4270 Zakup usług remontowych 88.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 27.950 
  4410 Podróże służbowe krajowe 5.600 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.279 
 80104  Przedszkola 156.994 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 11.036 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.977 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.265 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.797 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.833 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.200 
  4260 Zakup energii 520 
  4270 Zakup usług remontowych 1.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 580 
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 
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  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.786 
 80110  Gimnazja 960.194 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 39.034 
  3240 Stypendia dla uczniów 1.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584.170 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.655 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120.498 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 16.410 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.950 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 
  4260 Zakup energii 32.000 
  4270 Zakup usług remontowych 30.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500 
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.500 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.477 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 103.640 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 300 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.600 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.950 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.800 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.500 
  4430 Różne opłaty i składki 5.000 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 790 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.468 
  4300 Zakup usług pozostałych 14.527 
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.941 
 80195  Pozostała działalność 20.892 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.892 

851   Ochrona zdrowia 72.050 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.800 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.700 
  4220 Zakup środków żywności 8.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000 
 85195  Pozostała działalność 9.050 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 150 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 
  4260 Zakup energii 2.000 

852   Pomoc społeczna 2.067.336 
 85202  Domy pomocy społecznej 26.400 
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 26.400 
 85203  Ośrodki wsparcia 37.199 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.645 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.416 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 465 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
  4220 Zakup środków żywności 3.000 
  4260 Zakup energii 3.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500 

 4410 Podróże służbowe krajowe 500 
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 773 

 

85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.248.000 

  3110 Świadczenia społeczne 1.191.942 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.776 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.858 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.424 
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera-

jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 11.100 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.100 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe 288.000 
  3110 Świadczenia społeczne 288.000 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 108.300 
 3110 Świadczenia społeczne 108.000 
 

 
4300 Zakup usług pozostałych 300 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 257.839 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 1.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132.738 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.744 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.492 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 
  4260 Zakup energii 3.000 
  4270 Zakup usług remontowych 50.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 15.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.500 
  4430 Różne opłaty i składki 700 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.865 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.000 
  3110 Świadczenia społeczne 9.000 
 85295  Pozostała działalność 81.498 
 3110 Świadczenia społeczne 45.000 
 

 
4171 Wynagrodzenia bezosobowe 2.537 

  4172 Wynagrodzenia bezosobowe 3.134 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
  4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 
  4212 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 
  4220 Zakup środków żywności 10.000 
  4221 Zakup środków żywności 1.000 
  4222 Zakup środków żywności 327 
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  4300 Zakup usług pozostałych 6.000 
  4301 Zakup usług pozostałych 2.000 
  4302 Zakup usług pozostałych 1.125 
  4411 Podróże służbowe krajowe 1.000 
  4412 Podróże służbowe krajowe 375 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 402.420 
 85311  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 402.420 
 3110 Świadczenia społeczne 33.000 
 

 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250.296 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.126 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 6.132 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.734 
  4260 Zakup energii 13.600 
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 
  4430 Różne opłaty i składki 1.000 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.532 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 30.634 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 30.634 
  3240 Stypendia dla uczniów 30.634 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.069.556 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 211.369 
 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 1.150 
 

 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.256 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.973 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.169 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 
  4260 Zakup energii 90.000 
  4270 Zakup usług remontowych 18.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 31.304 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.517 
 90002  Gospodarka odpadami 31.024 
  2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących  28.024 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 6.500 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.500 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
 90013  Schroniska dla zwierząt 40.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 170.000 
  4260 Zakup energii 110.000 
  4270 Zakup usług remontowych 60.000 
 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 486.383 
 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 3.960 
 

 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263.202 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.967 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.708 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.245 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85.000 
  4260 Zakup energii 5.000 
  4270 Zakup usług remontowych 10.000 
 4300 Zakup usług pozostałych 27.420 
 

 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500 

  4430 Różne opłaty i składki 2.500 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.681 
  4580 Pozostałe odsetki 200 
 90095  Pozostała działalność 110.780 
 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 5.000 
 

 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.700 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.500 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 
  4430 Różne opłaty i składki 2.000 
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.580 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 370.000 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295.000 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 270.000 
  4270 Zakup usług remontowych 25.000 
 92116  Biblioteki 75.000 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 75.000 

926   Kultura fizyczna i sport 3.425.287 
 92601  Obiekty sportowe 3.336.337 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  18.300 
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.901.691 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  416.346 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 58.950 
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.450 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 
 92695  Pozostała działalność 30.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 

Razem: 14.834.702 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7415 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Górzyca na 2006r. 

 
Lp. Treść Kwota 
1 2 3 

I Przychody budżetu, z tego: 
- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych 
- dochody budżetu 

 
2.882.633 

12.624.669 
 Razem przychody i dochody budżetu 15.507.302 
II Rozchody budżetu, z tego: 

- spłata kredytów i pożyczek 
- wydatki budżetowe 

 
672.600 

14.834.702 
 Razem rozchody i wydatki budżetu 15.507.802 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 – 2008 dla Gminy Górzyca 

 
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i latach kolejnych 

2006 2007 2008 

Lp. 

D
zi
ał
 

R
o
zd
z.
 

Nazwa  
podziałki 

klasyfikacyjnej 

Nazwa 
programu  

inwestycyjnego 

Jednostka 
organiza-
cyjna 

realizująca 
program 

Okres 
realiza-
cji 

Łączne  
nakłady 
finan- 
sowe 

O
g
ó
łe
m
 

b
u
d
że
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

b
u
d
że
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

b
u
d
że
t 

In
n
e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 400 40002 Wytwarzanie, 

zaopatrywanie  
w energię elek-
tryczną, gaz i wo-
dę 
Dostarczanie 
wody  

Modernizacja ujęcia 
wody w Laskach 

Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 

2007 
-2009 

150.000 0 0 0 75.000 18.750 56.250 68.750 18.750 50.000 
2 400 40002 Wytwarzanie, 

zaopatrywanie  
w energię elek-
tryczną, gaz i wo-
dę 
Dostarczanie 
wody 

Modernizacja ujęcia 
wody w Pamięcinie 

Zakład  
Gospodarki  
Komunalnej 

2008 
-2010 

90.000 0 0 0 0 0 0 45.000 11.250 33.750 
3 600 60016 Transport i łącz-

ność 
Drogi publiczne 
gminne 

Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż 
drogi krajowej nr 22 

Gmina 
Górzyca 

2006 
-2008 

1.600.000 20.000 20.000 0 800.000 200.000 600.000 780.000 195.000 585.000 
4 630 63003 Turystyka 

Zadania w zakre-
sie upowszech-
niania turystyki 

Budowa stoku nar-
ciarskiego Gmina 

 Górzyca 
2007 
-2009 

2.200.000 0 0 0 1.085.000 260.000 825.000 1.085.000 260.000 825.000 
5 700 70005 Gospodarka 

mieszkaniowa 
Gospodarka 
gruntami i nieru-
chomościami 

Budowa infrastruktu-
ry technicznej osiedla 
mieszkaniowego  
w Górzycy etap I 

Gmina 
 Górzyca 

2007 
-2009 

1.420.717 0 0 0 710.358 177.589 532.769 703.359 170.590 532.769 
6 900 90001 Gospodarka ko-

munalna i ochro-
na środowiska 
Gospodarka 
ściekowa i ochro-
na wód 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Czarno-
wie etap V Gmina 

 Górzyca 
2005 
-2008 

658.940 0 0 0 534.940 130.735 404.205 4.000 4.000 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
7 900 90001 Gospodarka ko-

munalna i ochro-
na środowiska 
Gospodarka 
ściekowa i ochro-
na wód 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miej-
scowości Żabice 

Zakład  
Gospodarki  
Komunalnej 

2007 
-2009 

2.545.519 0 0 0 1.215.519 303.879 911.640 670.000 167.500 502.500 
8 926 92601 Kultura fizyczna 

i sport 
Obiekty sportowe 

Rozbudowa kom-
pleksu sportowo  
– rehabilitacyjnego 
przy CSPN w Gó-
rzycy 

Gmina 
 Górzyca 

2005 
-2007 

5.508.861 3.318.037 416.346 2.901.691 935.090 233.773 701.317 0 0 0 
    14.174.037 3.338.037 436.346 2.901.691 5.355.907 1.324.726 4.031.181 3.356.109 827.090 2.529.019 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

zadań zleconych gminom 
 
Dział Rozdział § Treść Zlecone 
1 2 3 4 5 
750   Administracja publiczna 53.300 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 53.300 
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53.300 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 660 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 660 

  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660 

752   Obrona narodowa 800 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 800 
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.800 
 75414  Obrona cywilna 3.800 
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.800 

852   Pomoc społeczna 1.394.100 
 85203  Ośrodki wsparcia 33.000 
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33.000 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.248.000 

  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.248.000 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby po-
bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz nie-
które świadczenia rodzinne 11.100 

  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11.100 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe 102.000 

  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 102.000 

Razem:  1.452.660 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7419 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 
 

Dział Rozdział § Treść Zlecone 
1 2 3 4 5 
750   Administracja publiczna 53.300 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 53.300 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.300 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 660 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 660 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 
 

 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 
752   Obrona narodowa 800 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 800 
  4300 Zakup usług pozostałych 800 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.800 
 75414  Obrona cywilna 3.800 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.800 
 

 
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

852   Pomoc społeczna 1.394.100 
 85203  Ośrodki wsparcia 33.000 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  17.645 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.416 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 465 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.801 
 4220 Zakup środków żywności 2.000 
 4260 Zakup energii 3.500 
 4300 Zakup usług pozostałych 500 
 4410 Podróże służbowe krajowe 500 
 

 

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 773 
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.248.000 
 3110 Świadczenia społeczne 1.191.942 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  22.776 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.858 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 
 4300 Zakup usług pozostałych 3.424 
 

 

4410 Podróże służbowe krajowe 500 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby po-

bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz nie-
które świadczenia rodzinne 11.100 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.100 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe 102.000 
  3110 Świadczenia społeczne 102.000 

Razem:  1.452.660 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 

z dnia 29 grudnia 2005r. 

 

 

 

 

 

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006r. 

 
Dochody Wydatki Klasyfikacja 

budżetowa w tym: w tym: 
Ze środków określonych 
w ustawie o finansach 

publicznych 

Nazwa 
środka 

specjalnego Dział Rozdział 
Razem Ze źródeł 

określonych 
Art.18 a ust.1 

Razem Wynagrodze-
nia 

Pochod. 
od 

wynagr. 

Pozost. 
wydatki 
rzeczow. 

Inwestycje 

Utrzymanie szkół 801 80101 100.500 81.500 19.000 100.500 - - 100.500 - 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r. 

 
Wyszczególnienie Pozycja Kwota 

1 2 3 
I. Stan środków na początek roku 01 10.000 
II. Przychody razem (04+06) 

z tego: 
1. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowi-

ska 
2. inne 

02 
 
04 
 
06 

82.000 
 
 

70.000 
12.000 

III. Środki dyspozycyjne (01+02) 07 92.000 
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 14) 

w tym: 
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 
2. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz 

ze składowaniem odpadów  
3. ochrona powietrza 
4. ochrona wód 
5. pielęgnacja terenów zieleni 
6. opracowania z zakresu ochrony środowiska 

08 
 
09 
 
10 
11 
12 
13 
14 

82.000 
 

10.000 
 

47.000 
3.000 
4.000 
8.000 
10.000 

V. Stan środków na koniec roku (07-08) 15 10.000 
 

Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XXVIII/206/2005 

Rady Gminy Górzyca 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów i wydatków na 2006 rok związanych z realizacją zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
Dochody 
 
Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota 
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-

nostek nieposiadających osobowości prawnej 63.000 
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-

rządu terytorialnego na podstawie ustaw 63.000 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.000 

 
Wydatki 
 
Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota 
851   Ochrona zdrowia 63.000 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące 63.000 
 
I Terapia rehabilitacyjna dla osób uzależnionych 38.600 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i ich rodzin 
- cykliczne spotkania rodzin, w których występuje przemoc, alkoholizm i narkomania   
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z pedagogiem, psychologiem 
- współdziałanie w zakresie organizacji spotkań terapeutyczno integracyjnych dla dzieci  
i młodzieży z rodzin patologicznych 

2. Angażowanie dzieci i młodzieży w rozwój sportu oraz tworzenie warunków sprzyjających 
realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alko-
holu, narkotyków i innych używek: 
- współpraca ze szkołami (5) w zakresie organizacji konkursów tematycznych 
- współpraca z Klubem Sportowym „Odra” 
- doposażenie świetlic socjoterapeutycznych w niezbędny sprzęt w ramach dożywiania 

1.500 
1.000 
6.100 

3. Pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży ze środowisk Alkoholowych: 
- wyjazdy integracyjno terapeutyczne – kolonie w Myśliborzu, sanatorium Wojnowo, wy-
cieczki, biwaki, współorganizowanie pół koloni wakacyjnych dla dzieci w Ośrodku rekre-
acyjno – wypoczynkowym Żabiniec w tym: zatrudnienie opiekunów, ratownika, wyży-
wienie, 

- zakup upominków i nagród w ramach konkursów organizowanych na półkolonie 
- zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka wypoczynkowego Żabiniec służącego do organi-
zacji letniego wypoczynku, organizacja zajęć w okresie ferii zimowych,  

- doposażenie świetlic socjoterapeutycznych w niezbędny sprzęt w ramach dożywiania 

7.000 
8.000 

 
5.000 
10.000 

II Współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi służącymi rozwiązywaniu problemów al-
koholowych 4.100 

1. Zakup przedstawień, spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej 2.700 
2. Współpraca z policją w zakresie organizacji turniejów podwórkowych piłki nożnej i siatko-

wej oraz materiały propagandowe dla dzieci 300 
3. Współpraca ze szpitalem – oddział terapii uzależnień w Międzyrzeczu 

Współpraca z przychodnią odwykową w Słubicach 
Współpraca z rodzinami dotkniętymi chorobą alkoholową i przemocą w rodzinie w zakre-
sie pomocy rozwiązania tych problemów czyli pomoc w pisaniu podań, wniosków, wska-
zanie przychodni, poinformowanie o lekarzu zajmującym się chorobą alkoholową 
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
Udzielanie ofiarom przemocy informacji o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Gorzowie I Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 500 

4. Dofinansowanie spotkań młodzieży o tematyce profilaktycznej 600 
III Szkolenia 2.000 
 Dokształcanie członków komisji oraz inne szkolenia 

Wydawanie opinii w sprawie zgodności lokalizacji punków sprzedaży z uchwałami Rady 
Gminy w sprawie limitów punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
alkoholu 
Zorganizowanie cyklu spotkań dla właścicieli sklepów i sprzedawców w zakresie zapozna-
nia z ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz uczuleniu sprzedawców na zakaz sprzedaży 
napojów alkoholowych nieletnim i ułatwianie spożywania alkoholu w obrębie punków 
sprzedaży przestrzegania godzin sprzedaży 2.000 

IV Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 14.160 
1. Prowadzenie akcji „Chrońmy młodość” – kontrole punktów sprzedaży alkoholu 1 osoba  

x 2 godz. 
52 tyg. x 
30zł = 
1.560 

2. Działalność punktu poradnictwa i informacji w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 
Przeprowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi na wcześniejsze wezwanie lub tymi, 
którzy będą potrzebowali pomocy, porady z zakresu przeciwdziałania przemocy, leczenia 
uzależnienia lub informacji dotyczących tych tematów 10.800 

3. Zasady wynagradzania przewodniczącej Komisji 100zł dieta miesięczna plus za każde po-
siedzenie Komisji. Wynagrodzenie za dyżur przy telefonie w punkcie poradnictwa  
i informacji raz w miesiącu 2 członków komisji po 30zł. W przypadku nieobecności na po-
siedzeniu komisji lub na dyżurze wynagrodzenie nie przysługuje 
Posiedzenia komisji 1 raz w miesiącu – pierwszy czwartek miesiąca oraz w miarę potrzeb 1.800 
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Dieta miesięczna przewodniczącej 150zł 
V Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej oraz ochrony 

przed przemocą 4.140 
1. Zakup materiałów edukacyjnych, broszur, książek, druków propagandowych ora filmów video 140 
2. Powoływanie biegłych dla osób uzależnionych wymagających opinii w przedmiocie uza-

leżnienia 200 
3. Seminarium połączone z konkursami szkół 800 
4. Wskazanie dzieciom jak zły wpływ na zdrowie człowieka ma alkohol 300 
5. Opłaty za rozmowy telefoniczne  1.000 
6. Delegacje, wyjazdy  600 
7. Zakup materiałów: 

- GKRPA 
- Zezwolenia 

600 
500 

 Ogółem 63.000 
 

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

1780 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/283/05 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
w sprawie budżetu gminy Szprotawy 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 1990r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 
art. 112 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 116 ust. 1, 3 i 4, art. 117 
ust. 1 i 2, art. 120, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 
3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2, 3 i 4 pkt 1, art. 128 
ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst  
z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 42.314.429zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.  

2. Ogólna kwota dochodu, o której mowa  
w ust. 1 obejmuje:  

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw  
w kwocie 7.522.100zł, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały;  

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych gminy w kwocie 1.500.300zł; 

3) dotacje z funduszy celowych na realizację za-
dań bieżących 190.849zł; 

4) dotacje celowe otrzymane od innej jednostki 
samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadanie bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) w kwocie 

98.545zł; 

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
280.000zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 46.786.552zł, 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 39.968.552zł, w tym 
z przeznaczeniem na:  

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń kwotę 16.975.319zł, 

b) dotacje kwotę 2.151.170zł, 

c) wydatki związane z obsługą długu gminy 
kwotę 446.000zł, 

d) wydatki związane z poręczeniem udzielo-
nym przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego kwotę 129.000zł, 

e) projekty realizowane ze środków pocho-
dzących z funduszy strukturalnych i Fun-
duszy Spójności kwotę 148.725zł, jak w za-
łączniku 4a; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.818.000zł, jak 
w załączniku Nr 4; 

3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
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lit. b przeznacza się m.in. na: 

a) dotacje dla instytucji kultury 1.057.670zł; 

4) wydatki jednostek pomocniczych gminy  
w kwocie 153.600zł, jak w załączniku Nr 8 do 
uchwały.  

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

1) wydatki w kwocie 7.522.100zł na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych na podstawie 
odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały;  

2) wydatki w kwocie 280.000zł na realizację za-
dań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
jak w załączniku Nr 6 do uchwały.  

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego 
w kwocie 4.472.123zł są:  

a) kredyt długoterminowy w kwocie 4.472.123zł. 

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 
2.651.342zł:  

a) na spłatę kredytów długoterminowych. 

3. Na spłatę kredytu przeznacza się przychody 
w kwocie 2.651.342zł. Zestawienie przychodów  
i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 
zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.  

§ 4. Ustala się plany przychodów i wydatków 
zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 7 do 
uchwały.  

§ 5. Ustala się:  

1) plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jak w załączniku Nr 10 do uchwały; 

2) wykaz remontów jak w załączniku Nr 5. 

§ 6. Tworzy się rezerwy w wysokości 270.000zł, 

w tym:  

1) rezerwa ogólna 50.000zł; 

2) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 
220.000zł.  

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Szprotawy do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w roku budżetowym deficytu 
budżetowego do wysokości 1.000.000zł oraz 
do spłat zobowiązań gminy; 

2) do dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wyłączeniem przeniesienia wydatków mię-
dzy działami;  

3) upoważnienia, w drodze zarządzenia Burmi-
strza Szprotawy, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy do dokonywania zmian 
w planie wydatków jednostki w ramach tego 
samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za 
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i po-
chodne oraz wydatków majątkowych; 

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

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, któ-
rych suma nie może przekroczyć kwoty 
7.123.465zł oraz ich spłaty;  

6) zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań  
w wysokości 2.651.342zł z tytułu zaciągnię-
tych kredytów.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szprotawy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Julian Jankowski 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Dochody budżetu gminy Szprotawa na rok 2006 
 

Dział Rozdział § Treść Ogółem 
1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo 105.105 

01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich  98.545 

 

 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej 
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na pod-
stawie porozumień (umów)  98.545 
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1 2 3 4 5 
01095  Pozostała działalność 6.560  

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 6.560 

020   Leśnictwo 5.500 
02001  Gospodarka leśna 5.500  

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 5.500 

600   Transport i łączność 10.000 
60016  Drogi publiczne gminne 10.000  

 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000 
700   Gospodarka mieszkaniowa 7.735.735 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.735.735 
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 50.000 
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 1.772.435 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  10.000 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pra-
wa użytkowania wieczystego nieruchomości 140.000 

0830 Wpływy z usług 930.300 
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.818.000 

 
 

0920 Pozostałe odsetki 15.000 
750   Administracja publiczna 181.900 

75011  Urzędy wojewódzkie 179.300 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175.800 

 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 3.500 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 
 0830 Wpływy z usług 500 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.100 

 

 0830 Wpływy z usług 2.100 
752   Obrona narodowa 400 

75212  Pozostałe wydatki obronne 400  
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.600 
75414  Obrona cywilna 9.600  

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 9.600 
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1 2 3 4 5 
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 12.283.053 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.000 
 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca-

ny w formie karty podatkowej 21.000 
75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.712.849 

0310 Podatek od nieruchomości 2.943.000 
0320 Podatek rolny 136.000 
0330 Podatek leśny 116.000 
0340 Podatek od środków transportowych  140.000 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 187.000 

 

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 190.849 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.413.200 

0310 Podatek od nieruchomości 1.447.000 
0320 Podatek rolny 580.000 
0330 Podatek leśny 2.700 
0340 Podatek od środków transportowych 124.000 
0360 Podatek od spadków i darowizn 25.000 
0370 Podatek od posiadania psów 11.500 
0430 Wpływy z opłaty targowej 215.000 

 

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8.000 
75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-

rządu terytorialnego na podstawie ustaw 420.750 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 117.000 
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280.000 

 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 23.750 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.657.354 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.329.354  
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 328.000 

75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto-
wych  57.900 

0690 Wpływy z różnych opłat 9.700 

 

 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48.200 

758   Różne rozliczenia 12.697.988 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 9.918.375 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.918.375 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.097.772 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.097.772 

75814  Różne rozliczenia finansowe 29.000 
 0920 Pozostałe odsetki 29.000 

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 652.841 

 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 652.841 
801   Oświata i wychowanie 398.323 

80101  Szkoły podstawowe 57.277  
 0690 Wpływy z różnych opłat  259 
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0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 5.850 

 

0830 Wpływy z usług 51.168 
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35.865 

0830 Wpływy z usług 19.585  
0970 Wpływy z różnych dochodów 16.280 

80104  Przedszkola 226.870 
0830 Wpływy z usług 130.100  
0970 Wpływy z różnych dochodów 96.770 

80110  Gimnazja 74.711 
0690 Wpływy z różnych opłat  249 
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 16.026 

 

0830 Wpływy z usług 58.436 
80113  Dowożenie uczniów do szkół 3.600 

 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 3.600 

852   Pomoc społeczna 8.875.325 
85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.489.600 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.489.600 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 87.800 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87.800 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe 1.701.000 

0830 Wpływy z usług 6.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 705.000 

 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 990.000 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 193.300 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 193.300 
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
z realizacją 125 zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 86.625 

0830 Wpływy z usług 23.000 

 

 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
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 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63.500  
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali-

zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 125 

85295  Pozostała działalność 317.000 

 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 317.000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.500 
90095  Pozostała działalność 11.500  

 0830 Wpływy z usług 11.500 
Razem 42.314.429 

 
Załącznik Nr 1a 

do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Dochody budżetu gminy Szprotawa według źródeł pochodzenia na 2006 rok 
 

Lp. Wyszczególnienie  §  Plan na 2006r. 
1 2 3 4 
I Podatki i opłaty  11.730.554 
1. Podatek od nieruchomości 0310 4.390.000 
2. Podatek rolny 0320 716.000 
3. Podatek leśny 0330 118.700 
4. Podatek od środków transportowych 0340 264.000 
5. Podatek od posiadania psów 0370 11.500 
6. Opłata administracyjna 0450 8.000 
7. Opłata targowa 0430 215.000 
8. Opłata skarbowa 0410 117.000 
9. Wpływy z karty podatkowej 0350 21.000 
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 5.329.354 
11. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 328.000 
12. Podatek od spadków i darowizn 0360 25.000 
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 187.000 
II Dochody z majątku gminy  6.637.571 
 Ze sprzedaży 0870 4.818.000 
 Z dzierżawy 0750 1.819.571 
III Pozostałe dochody  1.965.522 
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)  20.333.647 
IV Subwencje:  12.668.988 
1. Cześć oświatowa subwencji ogólnej 2920 9.918.375 
2. Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 2920 2.097.772 
3. Cześć równoważąca 2920 652.841 
V Dotacje i inne środki:  9.311.794 
1. Dotacja celowa na zadania zlecone gminom 2010 7.522.100 
2. Dotacja celowa na zadania własne gminy 2030 1.500.300 
3. Dotacje z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących 2440 190.849 
4. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od 

innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

2888 

98.545 
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)  21.980.782 
 Dochody ogółem   (A+B)  42.314.429 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Wydatki budżetu gminy Szprotawa na 2006 rok 
 

Dział Rozdz. Treść 
Plan na 
2006r. 

1 2 3 4 
010  Rolnictwo i łowiectwo 2.313.825 

01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000 
 wydatki bieżące 3.000 

01008 Melioracje wodne 65.700 
wydatki bieżące, w tym: 65.700  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.000 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.915.000 
 wydatki majątkowe 1.915.000 

01030 Izby rolnicze 18.300 
 wydatki bieżące 18.300 

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich  148.725 

 wydatki bieżące 148.725 
01095 Pozostała działalność 163.100 

 

 wydatki bieżące 163.100 
020  Leśnictwo 26.500 

02095 Pozostała działalność 26.500  
 wydatki bieżące 26.500 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 130.000 
40004 Dostarczanie paliw gazowych 130.000  

 wydatki majątkowe 130.000 
600  Transport i łączność 1.556.236 

60016 Drogi publiczne gminne 1.489.480 
wydatki bieżące 184.480  
wydatki majątkowe 1.305.000 

60017 Drogi wewnętrzne 66.756 

 

 wydatki bieżące 66.756 
700  Gospodarka mieszkaniowa 2.603.440 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.543.440 
wydatki bieżące, w tym: 2.543.440  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.200 

70095 Pozostała działalność 60.000 

 

 wydatki majątkowe 60.000 
710  Działalność usługowa 173.900 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 101.000 
 wydatki bieżące 101.000 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 42.900 
 wydatki bieżące 42.900 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000 

 

 wydatki bieżące 30.000 
750  Administracja publiczna 4.322.263 

75011 Urzędy wojewódzkie 368.785 
wydatki bieżące, w tym: 368.785 

 
 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.577 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7430 

1 2 3 4 
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  138.100 

 wydatki bieżące 138.100 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.243.733 

wydatki bieżące, w tym: 3.232.733 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.530.646 

 

wydatki majątkowe 11.000 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 353.873 

wydatki bieżące, w tym: 353.873  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.240 

75095 Pozostała działalność 217.772 
wydatki bieżące, w tym: 217.772 

 

 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205.206 

752  Obrona narodowa 400 
75212 Pozostałe wydatki obronne 400  

 wydatki bieżące 400 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 223.619 

75412 Ochotnicze straże pożarne 174.282 
wydatki bieżące, w tym: 109.282 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.300 

 

wydatki majątkowe 65.000 
75414 Obrona cywilna 25.517 

wydatki bieżące, w tym: 25.517  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.107 

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.500 
 wydatki bieżące 7.500 

75495 Pozostała działalność 16.320 

 

 wydatki bieżące 16.320 
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-
borem 57.600 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 57.600 
wydatki bieżące, w tym: 57.600 

 
 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.700 
757  Obsługa długu publicznego 575.000 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo-
rządu terytorialnego 446.000 
wydatki bieżące, w tym: 446.000  
a) obsługa długu publicznego 446.000 

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Pań-
stwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  129.000 
wydatki bieżące, w tym: 129.000 

 

 
a) poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego  129.000 

758  Różne rozliczenia 270.000 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 270.000 

wydatki bieżące 50.000 
 

 
wydatki majątkowe 220.000 

801  Oświata i wychowanie 17.175.354 
80101 Szkoły podstawowe 8.259.004 

wydatki bieżące, w tym: 7.239.004 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.856.405 

 

wydatki majątkowe 1.020.000 

 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 480.637 
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wydatki bieżące, w tym: 480.637  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 411.743 

80104 Przedszkola 2.358.033 
wydatki bieżące, w tym: 2.158.033 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.596.465 

 

wydatki majątkowe 200.000 
80110 Gimnazja 5.445.165 

wydatki bieżące, w tym: 5.295.165 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.799.086 
b) dotacje 570.000 

 

wydatki majątkowe 150.000 
80113 Dowożenie uczniów do szkół 511.200 

wydatki bieżące, w tym: 511.200  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.200 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.795 
 wydatki bieżące 54.795 

80195 Pozostała działalność 66.520 

 

 wydatki bieżące 66.520 
851  Ochrona zdrowia 580.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280.000 
wydatki bieżące, w tym: 280.000 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.450 

 

b) dotacje 176.600 
85195 Pozostała działalność 300.000 

 

 wydatki bieżące 300.000 
852  Pomoc społeczna 11.361.785 

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 6.489.600 
wydatki bieżące, w tym: 6.489.600  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.300 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-
które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin-
ne 87.800 

 wydatki bieżące 87.800 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe 2.433.185 
 wydatki bieżące 2.433.185 

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.200.000 
 wydatki bieżące 1.200.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 655.300 
wydatki bieżące, w tym: 655.300  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 542.305 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  178.900 
 wydatki bieżące 178.900 

85295 Pozostała działalność 317.000 

 

 wydatki bieżące 317.000 
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 825.671 

85401 Świetlice szkolne 822.200 
 wydatki bieżące, w tym: 822.200 
 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 748.379 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  3.471 

 

 wydatki bieżące 3.471 
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901  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.905.759 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona  800.000 
 wydatki majątkowe 800.000 

90002 Gospodarka odpadami 212.900 
wydatki bieżące 12.900  
wydatki majątkowe 200.000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 315.300 
 wydatki bieżące 315.300 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 96.000 
 wydatki bieżące 96.000 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.785 
 wydatki bieżące 1.785 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 568.000 
 wydatki bieżące 568.000 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej  171.300 
wydatki bieżące, w tym: 171.300  
a) dotacje 171.300 

90095 Pozostała działalność 740.474 
wydatki bieżące, w tym: 610.474 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 440.880 

 

 

wydatki majątkowe 130.000 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.108.970 

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 26.300 
wydatki bieżące, w tym: 26.300  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.300 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 516.972 
wydatki bieżące, w tym: 516.972  
a) dotacje 516.972 

92116 Biblioteki 540.698 
wydatki bieżące, w tym: 540.698  
a) dotacje 540.698 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 
wydatki bieżące, w tym: 25.000 

 

 
a) dotacje 20.000 

926  Kultura fizyczna i sport 576.230 
92601 Obiekty sportowe 368.900 

wydatki bieżące 56.900  
wydatki majątkowe 312.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 207.330 
wydatki bieżące, w tym 207.330 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.830 

 

 

b) dotacje 155.600 
Ogółem 46.786.552 
 
w tym:  
1) Wydatki bieżące – 39.968.552, w tym: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.975.319, 
b) dotacje – 2.151.170, 
c) obsługa długu gminy – 446.000,  
d) poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 129.000; 

2) Wydatki majątkowe – 6.818.000. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych na 2006 rok 

 
Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki 
1 2 3 4 5 6 
750   Administracja  publiczna 175.800 175.800 

75011  Urzędy wojewódzkie 175.800 175.800 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 175.800 - 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 146.920 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.300 

 
 

4120 Składki na Fundusz Pracy - 3.580 
752   Obrona narodowa 400 400 

75212  Pozostałe wydatki obronne 400 400 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 400 - 

 
 

4300 Zakup usług pozostałych  400 
852   Pomoc społeczna 7.345.900 7.345.900 

85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.489.600 6.489.600 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 6.489.600 - 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 
nagród) - 1.620 

3110 Świadczenia społeczne - 6.131.100 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 107.774 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.135 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 184.451 
4120 Składki na  Fundusz Pracy - 2.840 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 
4260 Zakup energii - 7.860 
4300 Zakup usług pozostałych - 20.357 
4410 Podróże służbowe krajowe - 1.900 

 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.563 
85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-

by pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 87.800 87.800 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 87.800 - 

 

 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  87.800 
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1 2 3 4 5 6 
85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe 705.000 705.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 705.000 - 

 

3110 Świadczenia społeczne  705.000 
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.500 63.500 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 63.500 - 

 

 

4300 Zakup usług pozostałych - 63.500 
Razem 7.552.100 7.522.100 
 
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
Dział 750, rozdział 75011, § 0690 (dowody osobiste) – 70.000, 
Dział 852, rozdział 85228, § 0830 (usługi opiekuńcze) – 2.500. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2006 roku 
 

Planowane nakłady  
w 2006r. 

Nazwa i lokalizacja zadania 
Wykaz  

inwestorów 

Wartość 
kosztów 
ogółem D

o
ty
ch
-

cz
as
 p
o
-

n
ie
si
o
n
e 

n
ak
ła
d
y 

Ogółem 
w tym: 
budżet 
gminy 

Efekty Termin realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Budowa sieci wodociągowej we 
wsiach Wiechlice i Cieciszów 

Gmina 
Szprotawa 1.900.000 14.030 1.900.000 1.900.000 

zwodociągowanie wsi Wiechlice 
i Cieciszów 

II półrocze 

Dokumentacja na budowę sieci 
wodociągowej dla wsi Szpro-
tawka 

Gmina 
Szprotawa 

15.000 0 15.000 15.000 

dokumentacja pozwalająca 
zwymiarować i przygotować 
inwestycję 

III kwartał 

Razem dział 010  1.915.000 14.030 1.915.000 1.915.000   
Dział 400 Zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną 
Budowa sieci gazowej we wsi 
Henryków 

Gmina 
Szprota-
wa/Zakład 
Gazowniczy 
Zgorzelec 320.000 0 320.000 130.000 

gazyfikacja wsi Henryków III kwartał 

Razem dział 400  320.000 0 320.000 130.000   
Dział 600 Transport i łączność  
Dokumentacja techniczna na 
budowę mostów w Lesznie 
Górnym - II rata 

Gmina 
Szprotawa 

120.000 70.000 52.000 52.000 

zobowiązanie za dokumentację 
opracowaną w roku 2005 

I kwartał 

Budowa mostów w Lesznie 
Górnym 

Gmina 
Szprotawa/ 
Lubuski 

Urząd Wo-
jewódzki 2.000.000 0 2.000.000 1.000.000 

odbudowa mostów na rzece 
Bóbr w Lesznie Górnym 

II półrocze 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Dokumentacja na budowę ronda 
przy pl. Komuny Paryskiej  
w Szprotawie 

Gmina 
Szprotawa/ 
Powiatowy 
Zarząd 
Dróg  

w Żaganiu 70.000 0 70.000 35.000 

dokumentacja pozwalająca 
zwymiarować i przygotować 
inwestycję 

II półrocze 

Dokumentacja techniczna na bu-
dowę drogi gminnej łączącej dro-
gę krajową nr 12 z pasem starto-
wym lotniska 

Gmina 
Szprotawa 

25.000 0 25.000 25.000 

dokumentacja pozwalająca 
zwymiarować i przygotować 
inwestycję 

II półrocze 

Kanalizacja deszczowa w ulicach 
Powstańców Warszawskich i Ka-
sprzaka w Szprotawie 

Gmina 
Szprotawa 

193.000 0 193.000 193.000 

odwodnienie ulic Powstańców 
Warszawskich i Kasprzaka 

II półrocze 

Razem dział 600  2.410.000 70.000 2.340.000 1.305.000   
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Zakup budynku po SOSW od Sta-
rostwa Powiatowego w Żaganiu 

UM  
Szprotawa 

180.000 120.000 60.000 60.000 

pozyskanie budynku w celu 
dalszej adaptacji na potrzeby 
gminy 

II kwartał 

Razem dział 700  180.000 120.000 60.000 60.000   
Dział 750 Administracja publiczna 
Zakup serwera głównego UM  

Szprotawa 
11.000 0 11.000 11.000 

polepszenie funkcjonowania 
sieci informatycznej w Urzędzie 
Miejskim w Szprotawie 

I półrocze 

Razem dział 750  11.000 0 11.000 11.000   
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozbudowa remizy OSP Sieciebo-
rzycach - II etap 

Gmina 
Szprotawa 180.000 40.000 60.000 60.000 

II etap budowy remizy strażac-
kiej w Siecieborzycach 

II -III kwartał 

Odkupienie od Nadleśnictwa  
w Szprotawie samochodu pożar-
niczego (beczkowóz) użytkowane-
go przez OSP w Lesznie Górnym 

Gmina 
Szprotawa 

5.000 0 5.000 5.000 

poprawa bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego gminy  

I półrocze 

Razem dział 754  185.000 40.000 65.000 65.000   
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Dokumentacja techniczna na re-
mont kapitalny i rozbudowę SP1 
przy pl. Kościelnym w Szprotawie 

Gmina 
Szprotawa 

220.000 0 220.000 220.000 

dokumentacja pozwalająca 
zwymiarować i przygotować 
inwestycję 

III kwartał 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Budowa Sali gimnastycznej przy 
SP w Lesznie Górnym 

Gmina 
Szprotawa 3.000.000 55.000 800.000 800.000 

I etap prac - stan surowy obiek-
tu sali w Lesznie Górnym 

II kwartał 

Modernizacja i rozbudowa budyn-
ku przedszkola nr 2 przy  
ul. Parkowej w Szprotawie 

Gmina 
Szprotawa 

200.000 0 200.000 200.000 

kompleksowa poprawa warun-
ków wychowania dzieci przed-
szkolnych 

III kwartał 

Adaptacja strychu na pomieszcze-
nie biblioteki i czytelni  
w Zespole Szkół przy ul. Sobie-
skiego w Szprotawie 

Gmina 
Szprotawa 

300.000 150.000 150.000 150.000 

pozyskanie dodatkowych po-
mieszczeń edukacyjnych  
i uatrakcyjnienie spędzania wol-
nego czasu 

II-III kwartał 

Razem dział 801  3.720.000 205.000 1.370.000 1.370.000   
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rekultywacja składowiska odpa-
dów w Dziećmiarowicach  
- I etap 

Gmina 
Szprotawa 

1.850.000 0 200.000 200.000 

I etap rekultywacji składowiska 
odpadów 

II - III kwartał 

Dokumentacja techniczna na bu-
dowę oczyszczalni ścieków  
i kanalizacji sanitarnej dla aglome-
racji Szprotawa 

Gmina 
Szprota-

wa/WFOŚiG
W/NFOŚiG 1.600.000 150.000 1.600.000 800.000 

dokumentacja pozwalająca 
zwymiarować i przygotować 
inwestycję 

III - IV kwartał 

Doprowadzenie zasilania energe-
tycznego do terenów inwestycyj-
nych 

UM  
Szprotawa/ 
ENEA S.A. 
w Zielonej 
Górze 1.260.000 500.000 130.000 130.000 

uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych 

I kwartał 

Razem dział 900  4.710.000 650.000 1.930.000 1.130.000   
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 
Zakup kosiarki samojezdnej UM  

Szprotawa 12.000 0 12.000 12.000 
poprawa stanu nawierzchni 
stadionu 

I kwartał 

Poprawa stanu infrastruktury 
sportowej na Stadionie Miejskim 
w Szprotawie 

Gmina 
Szprotawa/ 
Interreg IIIA 1.190.000 7.320 1.190.000 300.000 

kompleksowa modernizacja 
stadionu miejskiego w Szpro-
tawie  

II - III kwartał 

Razem dział 926  1.202.000 7.320 1.202.000 312.000   
Ogółem  14.653.000 1.106.350 9.213.000 6.298.000   

 
Dz. 758 rozdział 75818  
§ 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – 220.000  
Dz. 851 rozdział 85195  
§ 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedno-
stek sektora finansów publicznych” – 300.000 
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Załącznik Nr 4a 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a  
ustawy o finansach publicznych) 

 
w tym: Planowane wydatki 

2006r.  

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 
z tego źródła 
finansowania: 

z tego źródła finansowania: 
Projekt 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
struktu- 
ralnych 

Klasyfi- 
kacja 
(dział, 
rozdział) 

Wydatki 
w okresie 
realizacji 
projektu 
(całkowita 
wartość 
projektu) 

Środki 
z budżetu 
krajowe-

go 

Środki 
z budżetu 

UE 
Wydatki 
razem  Wydatki 

razem 

p
o
ży
cz
ki
  

i 
kr
ed
yt
y 

o
b
lig
ac
je
  

p
o
zo
st
ał
e 

**
 

Wydatki 
razem 

pożyczki 
na prefi-
nansowa- 
nie z bu- 
dżetu 

państwa 

p
o
ży
cz
ki
  

i 
kr
ed
yt
y 

o
b
lig
ac
je
  

p
o
zo
st
ał
e 
 

Lp. 
  

      (6+7)     (9+13) (10+11+12)       (14+15+16+17)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Wydatki majątkowe razem x              

 Program:  

  Priorytet:  

    Działanie:   
nazwa projektu:                

z tego   2004    

2005    

1.1 

2006                

Program ZPORR                

   Priorytet:  

     Działanie:   
nazwa projektu:                

z tego   2004    

2005    

1.2 

2006                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
II Wydatki bieżące razem x 150.000 51.455 98.545 148.725 50.180   50.180 98.545    98.545 

Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowego oaz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 – 2006” 

Priorytet: 2 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
Działanie: 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”  
Nazwa projektu: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 
ogródka jordanowskiego w miejscowości Długie”                 

z tego   2004 1.275 1.275  

2005    

2.1. 

2006   148.725 50.180 98.545           
Ogółem (I+II) x 150.000 51.455 98.545 148.725 50.180   50.180 98.545    98.545 
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
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Załącznik Nr 4b 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szprotawa na lata 2006 - 2008 
 

 

W tym wysokości wydatków  w roku budżetowym  
2006 2007 2008 

Dz. Rozdz 
Nazwa 
podziałki 
klasyfikacji 

Nazwa 
programu 

inwestycyjnego  
i zadania 

Jednostka 
organizacyj-

na 
realizująca 
program lub 
kordynująca 
wykonanie 
programu 

O
kr
e
s 
re
al
iz
ac
ji 

Łą
cz
n
e 
n
ak
ła
d
y 

fi
n
an
so
w
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 

b
u
d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 

b
u
d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 

b
u
d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Rolnictwo i łowiectwo 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Budowa sieci wo-
dociągowej we 
wsiach Wiechlice  
i Cieciszów 

Urząd 
Miejski  

w Szprotawie  
2006 

1.900.000 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Wymiana sieci 
wodociągowej  
z rur azbestowych 
w Siecieborzycach 

Urząd 
Miejski  

w Szprotawie  
2007 

267.500 0 0 0 267.500 26.750 240.750 0 0 0 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Budowa rurociągu 
tranzytowego 
zasilającego  
w wodę wieś Kar-
towice 

Urząd 
Miejski  

w Szprotawie  
2007 

200.000 0 0 0 200.000 300.000 170.000 0 0 0 

010 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Wodociąg i kanali-
zacja sanitarna dla 
wsi Szprotawka 

Urząd 
Miejski  

w Szprotawie  

2006 
-2007 

435.000 15.000 15.000 0 420.000 63.000 357.000 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
40004 Dostarczanie 

paliw gazo-
wych 

Gazyfikacja osiedla 
„Sowiny” za Bobrem 
oraz część ul. Pod-
górnej w Szprotawie  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 

315.000 0 0 0 315.000 126.000 189.000 0 0 0 

400 

40004 Dostarczanie 
paliw gazo-
wych 

Gazyfikacja m. Hen-
ryków 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 

320.000 320.000 130.000 190.000 0 0 0 0 0 0 

 Transport i łączność 
60016 Drogi  

publiczne 
gminne 

Budowa mostu dro-
gowego przez  
rz. Bóbr oraz mostu 
drogowego przez 
kanał rz. Bóbr w cią-
gu drogi Leszno 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 

2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Przebudowa skrzy-
żowania ulic Ko-
ściuszki, Młynarskiej, 
Głogowskiej, Kocha-
nowskiego - budowa 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2007 

800.000 70.000 35.000 35.000 730.000 85.000 645.000 0 0 0 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Budowa drogi gmin-
nej łączącej pas star-
towy z drogą krajową  
nr 12 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2008 

80.000 25.000 25.000 0 775.000 75.000 700.000 0 0 0 

600 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Budowa kanalizacji 
deszczowej i na-
wierzchni ulic Po-
wstańców Warszaw-
skich, Kasprzaka 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2008 

643.000 193.000 193.000 0 0 0 0 450.000 67.500 382.500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Budowa nawierzchni ulic Witosa, 
Robotniczej, Wieniawskiego i Sikor-
skiego w Szprotawie  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 
-2008 

1.290.000 0 0 0 860.000 129.000 731.000 430.000 64.500 365.500 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Budowa nawierzchni ulic Przem-
kowskiej, Kolonia, Szewskiej, Koń-
cowej i Zielonej w Lesznie Górnym 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 
-2009 

827.500 0 0 0 212.500 31.875 18.625 250.000 37.500 212.500 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Utwardzenie ul. Poniatowskiego, 
rozprowadzenie wody, oświetlenie 
oraz założenie sieci gazowej od ul. 
Sobieskiego do Żagańskiej  
w Szprotawie 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 
 

300.000 0 0 0 300.000 150.000 150.000 0 0 0 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Budowa parkingu w rejonie Śród-
mieścia Szprotawy. Zamknięcie 
ruchu pojazdów w rynku 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2009 
 

204.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Budowa drogi Wiechlice – Henry-
ków (dł. ok. 2km) 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2008 
 

800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 200.000 600.000 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Remont ulic H. Sawickiej, Asnyka, 
Kilińskiego, E. Orzeszkowej, Jedno-
ści Klasy Robotniczej, Jagiełły, 
Chopina w Szprotawie 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2008 
-2009 

815.000 0 0 0 0 0 0 220.500 36.675 183.375 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Modernizacja ul. 3-go Maja  
w Szprotawie 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2009 
 

300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Modernizacja drogi we wsi Dzieć-
miarowice 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2008 
 

250.000 0 0 0 0 0 0 25.000 37.500 212.500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

60016 Drogi  
publiczne 
gminne 

Modernizacja ul. 
Szkolnej w m. Lesz-
no Górne 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 

150.000 0 0 0 150.000 25.000 125.000 0 0 0 

 Administracja publiczna 
75023 Urzędy gmin 

(miast i miast 
na prawach 
powiatu) 

Wykonanie odwod-
nienia ratusza  
w Szprotawie 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 

200.000 0 0 0 200.000 100.000 100.000 0 0 0 

750 

75023 Urzędy gmin 
(miast i miast 
na prawach 
powiatu) 

Termomodernizacja 
budynku ratusza  
w Szprotawie  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 
-2008 

310.000 0 0 0 190.000 190.000 0 120.000 12.000 0 

 Oświata i wychowanie 
80101 Szkoły 

podstawowe 
Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 
przy Placu Kościel-
nym 3 w Szprotawie 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2009 

8.000.000 220.000 220.000  2.880.000 380.000 2.500.000 2.900.000 400.000 2.500.000 

80101 Szkoły 
podstawowe 

Budowa Sali gimna-
stycznej przy Szkole 
Podstawowej  
w Lesznie  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2007 

3.000.000 800.000 800.000 0 2.200.000 1.200.000 1.000.000 0 0 0 

80101 Szkoły 
podstawowe 

Biblioteka szkolna  
i osiedlowa z czytel-
nią przy SP  
w Wiechlicach 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2009 

200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80104 Przedszkola Modernizacja i prze-
budowa budynku 
Przedszkola Nr 2 
przy ul.  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 

200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 

801 

80110 Gimnazja Adaptacja poddasza 
na pomieszczenie 
biblioteczne wraz  
z czytelnią i świetlicą 
w Zespole Szkół 
przy ul. Sobieskiego 
w Szprotawie  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 

150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Pomoc społeczna 852 
85202 Domy  

pomocy 
społecznej 

Adaptacja budyn-
ków sztabowych na 
Domy Chronionej 
Starości w Wiechli-
nach – etap II 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 
-2008 

5.000.000 0 0 0 3.200.000 400.000 2.800.000 1.800.000 400.000 1.400.000 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
90001 Gospodar-

ka ścieko-
wa i ochro-
na wód 

Kompleksowe roz-
wiązanie gospodar-
ki wodno - ścieko-
wej dla aglomeracji 
Szprotawa 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2009 

42.680.000 1.600.000 800.000 800.000 6.747.000 337.000 6.404.000 22.579.000 1.129.000 19.192.000 

90001 Gospodar-
ka ścieko-
wa i ochro-
na wód 

Rozwiązanie go-
spodarki ściekowej, 
kanalizacja we wsi 
Borowina 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2009 

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90002 Gospodar-
ka odpa-
dami 

Rekultywacja skła-
dowiska odpadów 
komunalnych we 
wsi Dziećmiarowice 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 
-2008 

1.750.000 300.000 200.000 100.000 725.000 337.500 387.500 725.000 337.500 387.500 

900 

90095 Pozostała 
działalność 

Remont kapitalny 
basenu kąpielowe-
go w Szprotawie  

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2007 

300.000 0 0 0 300.000 75.000 225.000 0 0 0 

 Kultura fizyczna i sport 926 
92601 Obiekty 

sportowe 
Poprawa stanu 
infrastruktury spor-
towej na Stadionie 
Miejskim w Szpro-
tawie 

Urząd 
Miejski  
w Szpro-
tawie  

2006 

1.190.000 1.190.000 300.000 890.000 0 0 0 0 0 0 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7445 

 
Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Wykaz remontów finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2006 roku 
 

Nazwa zadania Termin realizacji 

Rozpoczęcie 

Lokalizacja zadania 

Inwestor 
bezpośredni 

Wartość 
koszto-
rysowa 

Dotych-
czas 
ponie-
sione 
nakłady 

Plano 
-wane 
nakłady 

Efekty / wykonanie 

Zakończenie 

1 2 3 4 5 6 7 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Remonty świetlic wiej-
skich 

UM  
Szprotawa 98.600 - 98.600 

poprawa estetyki i funkcjonowania 
świetlic wiejskich 

cały rok 

Remont świetlicy we wsi 
Długie (odnowa wsi Dłu-
gie) 

UM  
Szprotawa 

148.725 - 148.725 

poprawa estetyki i funkcjonalności 
świetlic wiejskich 

cały rok 

Konserwacja rowów me-
lioracyjnych 

UM  
Szprotawa 5.000 - 5.000 

poprawa warunków melioracyjnych cały rok 

Razem dział 010  252.325 - 252.325   
Dział 600 Transport i łączność 
Remonty cząstkowe dróg 
gminnych  

UM  
Szprotawa 85.500 - 85.500 

likwidacja uszkodzeń po okresie jesien-
no - zimowym 

kwiecień - październik 

Remonty cząstkowe dróg 
osiedlowych 

UM  
Szprotawa 41.500 - 41.500 

likwidacja uszkodzeń po okresie jesien-
no - zimowym 

kwiecień - październik 

Razem dział 600  127.000 - 127.000   
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Remonty zasobu komu-
nalnego – mieszkania  
i lokale użytkowe będące 
w administrowaniu spółki 
„Chrobry” 

UM  
Szprotawa 
Sp. „Chro-

bry” 
769.350 - 769.350 

poprawa estetyki i funkcjonalności lo-
kali użytkowych 

cały rok 

Razem dział 700  769.350 - 769.350   
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1 2 3 4 5 6 7 

Dział 750 Administracja publiczna 
Bieżące remonty i mo-
dernizacja obiektu Ratu-
sza 

UM  
Szprotawa 

65.000 - 65.000 

zabezpieczenie przed niszczeniem budynku oraz 
adaptacja obecnego pomieszczenia archiwum 
USC na biuro dla wydziału Rozwoju Gminy po-
prawi warunki pracy w tym wydziale 

II półrocze 2005 

Razem dział 750  65.000 - 65.000   
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Remonty w Szkołach 
Podstawowych 

UM  
Szprotawa 

100.000 - 100.000 

poprawa stanu bazy oświatowej pod względem 
bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości ter-
micznych 

cały rok 2005 

Remonty w Gimnazjach UM  
Szprotawa 

100.000 - 100.000 

poprawa stanu bazy oświatowej pod względem 
bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości ter-
micznych 

cały rok 2005 

Remonty w Przedszko-
lach 

UM  
Szprotawa 

100.000 - 100.000 

poprawa stanu bazy oświatowej pod względem 
bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości ter-
micznych 

cały rok 2005 

Naprawa autobusu UM  
Szprotawa 8.000 - 8.000 

poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do 
szkół 

cały rok 2005 

Razem dział 801  308.000 - 308.000   
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Remont oświetlenia 
ulicznego 

UM  
Szprotawa 20.750 - 20.750 

poprawa bezpieczeństwa ruchu cały rok 

Razem dział 900  20.750 - 20.750   
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 
Remonty na obiektach 
sportowych (stadiony 
miejskie) 

UM  
Szprotawa 

5.000 - 5.000 

renowacja zniszczonych elementów stadionu cały rok 

Razem dział 926  5.000 - 5.000   
Ogółem   1.547.425 - 1.547.425   
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Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006r. 
 

Dochody Wydatki 
Klasyfikacja Klasyfikacja 

Rodzaj dochodu Plan  
Dz. Rozdz. § 

Rodzaj wydatku Plan  
Dz. Rozdz. § 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 1) Zakup paliwa do radiowozów na potrzeby Komisariatu 
Policji w Szprotawie 5.000 

851 85154 4210 

 

2) Dotacja dla szkolnych świetlic opiekuńczo - wycho-
wawczych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sporto-
wo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin do-
tkniętych i zagrożonych patologią  131.600 

851 85154 2820 

 
3) Wypoczynek organizowany przez placówki szkolne 
gminy Szprotawa - zakup materiałów  20.000 

851 85154 4210 

 
4) Wypoczynek organizowany przez placówki szkolne 
gminy Szprotawa - zakup usług  8.000 

851 85154 4300 

 

5) Dotacja dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, 
organizacji parafialnych, klubów sportowych i innych) 
organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin ubogich i dotkniętych problemem alkoholowym 45.000 

851 85154 2820 

 6) Zakwaterowanie w hotelu ofiar przemocy 500 851 85154 4300 
 26.000 851 85154 4170 
 2.500 851 85154 4110 

 

7) Wynagrodzenie bezosobowe gospodarza klubu AA, 
biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu, członków komisji przeciwalko-
holowej wraz z pochodnymi  350 

851 85154 4120 

 8) Zakup leków odwykowych  600 851 85154 4210 

 

9) Bieżąca działalność klubu AA - Opłaty za telefon w 
klubie AA, drobne naprawy w klubie, przewóz grupy AA 
na mityngi trzeźwości oraz koszty uczestnictwa w reko-
lekcjach. Warsztaty terapeutyczne 7.850 

851 85154 4300 

 

280.000 756 75618 0480 

10) Bieżąca działalność klubu AA - Opłaty za energię 
elektryczną, wodę i ścieki 1.000 

851 85154 4260 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11) Bieżąca działalność klubu AA - zakup literatury, środ-
ków czystości i materiałów biurowych - Klub AA oraz 
Komisja Przeciwalkoholowa. Zakup wyposażenia do klu-
bu AA 4.000 

851 85154 4210 

 12.000 851 85154 4300 

 

12) Realizacja programów profilaktycznych, psychoedu-
kacyjnych, korekcyjnych, kampanii z zakresu profilaktyki 
uzależnień w placówkach oświatowych, opiekuńczo - 
wychowawczych i innych wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych  3.000 

851 85154 4210 

 
13) Koszty szkolenia osób realizujących program profi-
laktyki p. alkoholowej  1.500 

851 85154 4300 

 14) Koszty przejazdu na szkolenia i narady 1.500 851 85154 4410 

 

    

15) Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych  9.600 

851 85154 4170 

Razem 280.000    Razem  280.000    
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006r. 
 

Klasyfika-
cja 

budżetowa 
Przychody Wydatki stanowiące koszty 

W tym: W tym: 

Dotacje  

Nazwa zakładu 
budżetowego lub 
instytucji kultury 

D
zi
ał
 

R
o
zd
zi
ał
 

Stan środ-
ków obro-
towych 
netto na 
początku 
okresu 
sprawoz-
dawczego 

Razem 

przycho-
dy 
z do-
staw, 
robót  
i usług 

pozo-
stałe 
przy-
chody 
własne 

przed-
mioto-
we 

celowe 

Razem na wyna-
grodze-
nia 

pochod-
ne od 
wyna-
grodzeń 

pozostałe 
wydatki 
bieżące 

inwe-
stycyj-
ne 

Zakład gospodarki 
komunalnej 

900 90017 
78.968 6.940.400 6.769.100  171.300  7.019.368 2.002.900 401.400 4.475.468 139.600 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Planowane wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – poszczególnych sołectw  
gminy Szprotawa na rok 2006 

 
Sołectwo Kwota w zł 

Bobrowice  13.090 
Borowina  1.600 
Cieciszów  3.040 
Długie  7.500 
Dziećmiarowice  4.740 
Dzikowice  14.100 
Henryków  3.900 
Kartowice  9.140 
Leszno Dolne 26.740 
Leszno Górne 15.140 
Nowa Kopernia 6.140 
Pasterzowice  4.940 
Siecieborzyce  11.110 
Sieraków  6.390 
Wiechlice  13.190 
Witków  12.840 
Ogółem:  153.600 

 
Załącznik Nr 9 

do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006r. 
 

Lp. Treść Plan na 2006 rok 
I Przychody budżetu 
 1. Dochody budżetu 42.314.429 
 2. Kredyty  7.123.465 
 Razem przychody i dochody budżetu 49.437.894 
II Rozchody budżetu 
 1. Wydatki budżetu  46.786.552 
 2. Spłata kredytów 2.651.342 
 Razem rozchody i wydatki budżetu 49.437.894 
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Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XLVIII/283/05 
Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Przychody i wydatki funduszy celowych  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 

 
Lp. § Wyszczególnienie Kwota w zł 
I  Stan środków na początku roku 0 
II 

0690 
Przychody  
Wpływy z różnych opłat 100.000 

III 
6110 

Wydatki  
- rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach 100.000 

  Razem  100.000 
IV   Stan środków obrotowych na koniec roku 0 

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

 

1781 
 

UCHWAŁA NR XXX/236/2005 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
uchwała budżetowa na 2006 rok Gminy Zwierzyn 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, 
2b, art. 110, art. 111 ust. 2 pkt. 5, art. 116 ust. 1, art. 
117a, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 9, 
10 ust. 2, 3 art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach pu-
blicznych (tj. Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 10.116.881,25zł jak w załączniku Nr 1 do uchwa-
ły budżetowej. 

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa  
w ust. 1 obejmuje: 

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie 
w zakresie administracji rządowej innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw  
w kwocie 1.440.720zł, jak w załączniku Nr 4 do 
uchwały budżetowej, 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
58.000zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały 
budżetowej. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 9.966.881,25zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwa-
ły budżetowej. 

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

1) wydatki bieżące kwotę 7.237.523,25zł, w tym: 

a) kwota 3.906.563zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwota 259.700zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwota 26.000zł z przeznaczeniem na ob-
sługę długu publicznego; 

2) wydatki majątkowe na realizację wieloletnich 
programów inwestycyjnych w kwocie 
2.729.358zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały 
budżetowej; 

3) wydatki na programy i projekty ze środków 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
przedstawia załącznik Nr 3a do uchwały bu-
dżetowej; 

4) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
lit. b przeznacza się na dotacje dla: 

a) instytucji kultury kwotę 199.000zł, jak w za-
łączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, 

b) na zadania określone w art. 4 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96 poz. 873) kwotę 46.500zł, 
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c) dotacje celowe przekazane gminie na za-
dania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego kwotę 6.000zł, 
jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, 

d) dotacje celowe na zadania bieżące reali-
zowane na podstawie porozumienia  mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego 
kwota 8.200zł. 

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

1) wydatki w kwocie 1.440.720zł na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych na podstawie odręb-
nych ustaw jak w załączniku Nr 4 do uchwały 
budżetowej; 

2) wydatki w kwocie 58.000zł na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, jak  
w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. 

§ 3. 1. Nadwyżka budżetowa w kwocie 150.000zł 
zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. 

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 
150.000zł, w tym: 

spłata kredytu długoterminowego w kwocie 
150.000zł. 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budże-
tu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej. 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwa-
ły budżetowej. 

§ 5. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 
50.000zł. 

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermi-
nowych na pokrycie występujące w roku bu-
dżetowym deficytu budżetowego do wysoko-
ści 500.000zł; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wyłączeniem przeniesienia wydatków mię-
dzy działami; 

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

4) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 8. Uchwała budżetowa wchodzi w życie  
z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Gniewczyński 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXX/236/2005 
Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Dochody budżetu na rok 2006 
 

Lp. Dz. Nazwa - treść Kwota 
1 2 3 4 
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.537.786 
  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 

źródeł 1.537.786 
2 020 Leśnictwo 1.900 
  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  1.900 

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 233.900 
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nierucho-
mości  3.900 
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50.000 

  

 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 180.000 
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4 710 Działalność usługowa 4.200 
   wpływy z usług 4.200 
5 750 Administracja publiczna 435.482 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 51.200 
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  600 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 382.082 

  

wpływy z różnych dochodów 1.600 
6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra-

wa oraz sądownictwa 720 
  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 720 

7 752 Obrona narodowa 400 
  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 
8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-

siadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem 1.954.168 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej 1.900 
podatek od nieruchomości 643.600 
podatek rolny 241.100 
podatek leśny 14.000 
podatek od środków transportowych 80.000 
podatek od spadków i darowizn 2.000 
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.200 
podatek od czynności cywilnoprawnych 32.900 
wpływy z różnych opłat 2.000 
wpływy z opłaty skarbowej 10.200 
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 58.000 
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 833.468 
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 17.500 

  

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.300 
9 758 Różne rozliczenia 4.189.334 

subwencja ogólna w tym: 4.177.792 
część oświatowa 2.674.393 
część wyrównawcza 1.503.399 

  

różne rozliczenia finansowe 11.542 
10 801 Oświata i wychowanie 63.266,25 
  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  920 

  wpływy z usług 28.000 
  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane  

z innych źródeł 34.346,25 
11 852 Pomoc społeczna 1.659.600 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 1.388.400 

  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 271.200 
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12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.125 
  dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bie-

żących gmin 10.125 
13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000 
  wpływy z usług 25.000 
14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 
  wpływy z usług 1.000 
  Razem 10.116.881,25 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXX/236/2005 
Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Wydatki budżetowe na rok 2006 
 

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść Kwota 
1 2 3 4 5 
1 010   Rolnictwo i łowiectwo 2.132.081 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.127.381 
  wydatki majątkowe  2.127.381 
01030 Izby rolnicze 4.700 

  

  wydatki bieżące 4.700 
2 600   Transport i łączność 70.000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 10.000 
  pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorial-

nego 10.000 
60016 Drogi publiczne gminne 60.000 

wydatki bieżące  20.000 

  

  
  wydatki majątkowe 40.000 

3 630   Turystyka 70.125 
63095 Pozostała działalność 70.125 

wydatki majątkowe 60.125 
  

  
  pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorial-

nego 10.000 
4 700   Gospodarka mieszkaniowa 28.300 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.300   
  wydatki bieżące 28.300 

5 710   Działalność usługowa 15.200 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3.000 
  wydatki bieżące 3.000 
71035 Cmentarze 12.200 

  

  wydatki bieżące 12.200 
6 750   Administracja publiczna 1.670.077 
  75011 Urzędy wojewódzkie 51.200 
 wydatki bieżące 51.200 
  w tym:  
 

  

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.200 
 75022 Rady gmin 51.800 
    wydatki bieżące 51.800 
 75023 Urzędy gmin 1.548.477 
 wydatki bieżące, w tym:  1.086.625 
 

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 918.725 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7455 

1 2 3 4 5 
  wydatki majątkowe 461.852 
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  6.000 
 wydatki bieżące, w tym: 6.000 
 

  
  wynagrodzenia 1.000 

 75095 Pozostała działalność 12.600 
 wydatki bieżące, w tym: 12.600 
 

  
  wynagrodzenia 1.000 

7 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 720 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 720 
wydatki bieżące, w tym: 720 

  

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541 

8 752   Obrona narodowa 400 
75212 Pozostałe wydatki obronne 400   
  wydatki bieżące 400 

9 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51.000 
75412 Ochotnicze straże pożarne 49.400 

wydatki bieżące, w tym: 49.400   
  wynagrodzenia 15.000 
75414 Obrona cywilna 1.600 

  

  wydatki bieżące 1.600 
10 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-

stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem 10.400 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10.400 
wydatki bieżące, w tym: 10.400 

  
  

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 9.000 
11 757   Obsługa długu publicznego 26.000 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 26.000 
wydatki bieżące, w tym: 26.000 

  

  
obsługa długu publicznego 26.000 

12 758   Różne rozliczenia 50.000 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000   
  wydatki bieżące - rezerwy 50.000 

13 801   Oświata i wychowanie 3.179.716,25 
  80101 Szkoły podstawowe 1.717.746,25 
 wydatki bieżące, w tym: 1.677.746,25 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.378.940 
 

  

wydatki majątkowe 40.000 
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92.370 
 wydatki bieżące, w tym: 92.370 
 

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79.920 

 80104 Przedszkola 78.380 
 wydatki bieżące, w tym: 78.380 
 

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.830 

 80110 Gimnazja 713.700 
 wydatki bieżące, w tym: 713.700 
 

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 611.700 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 93.520 
 wydatki bieżące, w tym: 93.520 
 

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.520 
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 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół 477.100 
 wydatki bieżące, w tym: 477.100 
 

  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 446.500 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.900 
   wydatki bieżące 6.900 
14 851   Ochrona zdrowia 71.800 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 13.800 
  wydatki bieżące 13.800 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.000 

wydatki bieżące, w tym: 58.000 
dotacje 24.000 

  

  

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.900 
15 852   Pomoc społeczna 2.064.887 

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego 1.260.000 
wydatki bieżące, w tym: 1.260.000 
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych  18.600 

  

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.870 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 16.400 
wydatki bieżące, w tym: 16.400   
ubezpieczenia zdrowotne  16.400 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  364.000 
wydatki bieżące, w tym: 364.000   
składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków 1.000 

85215 Dodatki mieszkaniowe 18.270 
  wydatki bieżące 18.270 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 265.717 

wydatki bieżące, w tym: 265.717   
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 230.717 

85295 Pozostała działalność 140.500 

  

  wydatki bieżące 140.500 
16 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 143.675 

85401 Świetlice szkolne 133.550 
wydatki bieżące, w tym: 133.550   
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.200 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.125 

  

  wydatki bieżące 10.125 
17 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112.500 

90002 Gospodarka odpadami 11.500 
wydatki bieżące, w tym: 11.500   
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 
  wydatki bieżące 100.000 
90095 Pozostała działalność 1.000 

  

  wydatki bieżące 1.000 
18 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 211.500 
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.200 
   wydatki bieżące - dotacje 8.200 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 143.300 
   wydatki bieżące, w tym: 143.300 
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  dotacje 125.000 
 92116 Biblioteki 60.000 
   wydatki bieżące – dotacje 60.000 
19 926   Kultura fizyczna i sport 58.500 

92601 Obiekty sportowe 9.000 
  wydatki bieżące 9.000 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42.500 

wydatki bieżące, w tym 42.500   
dotacje  42.500 

92695 Pozostała działalność 7.000 

  

  wydatki bieżące 7.000 
    Razem 9.966.881,25 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXX/236/2005 

Rady Gminy Zwierzyn 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Wydatki ujęte w budżecie na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Zwierzyn 

 
W tym wysokości wydatków  w roku budżetowym  

i dwóch kolejnych latach 
2006 2007 2008 

Dz. Rozdz 
Nazwa 
podziałki 
klasyfikacji 

Nazwa 
zadania 

inwestycyjnego 

Jednostka 
realizująca 
zadania 
inwesty- 
cyjne 

O
kr
es
 r
ea
liz
a
cj
i 

Łą
cz
n
e 
n
ak
ła
d
y 

fi
n
an
so
w
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 

b
u
d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 

b
u
d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

O
g
ó
łe
m
 

Z
 

b
u
d
że
tu
 

js
t 

In
n
e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Rolnictwo i łowiectwo 

Zwodociągowanie 
„Doliny Noteci” 
Etap II 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Gościmiec, Błotno 

Urząd 
Gminy 

2005 
-2007 

3.023.241 2.057.381 519.595 1.537.786 965.860 399.002 566.858    

Zwodociągowanie 
„Doliny Noteci” 

010 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa  
i sanitacyjna wsi Etap III Żółwin, 

Zagaje 

Urząd 
Gminy  

2005 
-2008 

1.190.000 70.000 70.000  0   1.120.000 320.000 800.000 

 Transport i łączność 600 
60016 Drogi publiczne 

gminne 
Modernizacja 
dróg gminnych 

Urząd 
Gminy 

2006 
-2008 160.000 40.000 40.000  60.000 60.000  60.000 60.000  

630  Turystyka 
 63095 Pozostała  

działalność 
Budowa ciągów 
rowerowo - pie-
szych, ścieżek 
rowerowych  
i chodników  
w Gminie Zwie-
rzyn  

Urząd 
Gminy 

2005 
-2007 

1.036.000 60.125 60.125  237.375 59.344 178.031 738.500 184.625 553.875 

 63003 Zadania w zakre-
sie upowszech-
niania turystyki 

Zintegrowany 
system turystyki 
wodnej 

Urząd 
Gminy 

2005 
-2007 

78.000 0   78.000 19.500 58.500    



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7459 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Administracja publiczna 

75023 Urzędy gmin Samorządowa 
platforma cyfro-
wa ustawicznego 
szkolenia kadr 
oraz rozwoju  
e-usług publicz-
nych 

Urząd 
Gminy 

2005 
-2008 

319.260 61.852 19.770 42.082 123.704 19.770 103.934 123.704 19.077 103.934 

750 

75023 Urzędy gmin Termomoderni-
zacja budynków 
użyteczności 
publicznej 

Urząd 
Gminy 

2005 
-2008 

1.530.000 400.000 60.000 340.000 655.000 98.250 556.750 475.000 71.250 403.750 

801  Oświata i wychowanie 

 
80101 Szkoły 

podstawowe 
Budowa sali 
gimnastycznej  
- Górki 

Urząd 
Gminy 

2005 
-2006 

240.000 40.000 40.000  100.000 100.000  100.000 100.000  

 80101 Szkoły 
podstawowe 

Budowa sali 
gimnastycznej  
- Gościmiec 

Urząd 
Gminy 

2007 
-2008 

1.525.000    25.000 25.000  1.500.000  1.500.000 

  Razem    9.101.501 2.729.358 809.490 1.919.868 2.244.939 780.866 1.464.073 4.117.204 754.952 3.361.559 
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Załącznik Nr 3a 
do uchwały Nr XXX/236/2005 

Rady Gminy Zwierzyn 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a  

ustawy o finansach publicznych) 
 

w tym: Planowane wydatki 

2006r.  

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 
z tego źródła 
finansowania: 

z tego źródła finansowania: 
Projekt 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
struktu- 
ralnych 

Klasyfi- 
kacja 
(dział, 
rozdział) 

Wydatki 
w okresie 
realizacji 
projektu 
(całkowita 
wartość 
projektu) 

Środki 
z budżetu 
krajowe-

go 

Środki 
z budżetu 

UE 
Wydatki 
razem  Wydatki 

razem 

p
o
ży
cz
ki
  

i 
kr
ed
yt
y 

o
b
lig
ac
je
  

p
o
zo
st
ał
e 

**
 

Wydatki 
razem 

pożyczki 
na prefi-
nansowa- 
nie z bu- 
dżetu 

państwa 

p
o
ży
cz
ki
  

i 
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yt
y 

o
b
lig
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p
o
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Lp. 
  

      (6+7)     (9+13) (10+11+12)       (14+15+16+17)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
Wydatki majątko-
we razem x 4.291.241 1.328.097 2.963.144 2.127.381 589.595 0 0 589.595 1.537.786 0 0 0 1.537.786 

 Program: ZPORR 

  Priorytet:  

    Działanie:   
Zwodociągowanie 
„Doliny Noteci” 
Etap II i Etap III  

Dz. 010 
Rozdz. 
01010 4.213.241 1.308.597 2.904.644 2.127.381 589.595   589.595 1.537.786    1.537.786 

z tego   2006 2.127.381 589.595 1.537.786 

2007 965.860 399.002 566.858 

1.1 

2008   1.120.000 320.000 800.000           

Program ZPORR                

   Priorytet:  

     Działanie:   
Zintegrowany 
system turystyki 
wodnej wojewódz-
twa lubuskiego  

Dz. 630 
Rozdz. 
63003 78.000 19.500 58.500           

z tego   2006 0   

2007 78.000 19.500 58.500 

1.2 

2008   0             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

II 
Wydatki bieżące 
razem x 34.346,25 8.586,56 25.759,69 34.346,25 8.586,56   8.586,56 25.759,69    25.759,69 

 Program: SPO RZL 

  Priorytet:  

    Działanie:   
Szkoła Marzeń 

 

Dz. 801 
Rozdz. 
80101 34.346,25 8.586,56 25.759,69 34.346,25 8.586,56   8.586,56 25.759,69    25.759,69 

z tego   2006 34.346,25 8.586,56 25.759,69 

2007    

2.1. 

2008      34.346,25 8.586,56   8.586,56 25.759,69    25.759,69 
Ogółem (I+II) x 4.325.587,25 1.336.683,56 2.988.903,69 2.161.727,25 598.181,56 0 0 598.181,56 1.563.545,69 0 0 0 1.563.545,69 
 
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXX/236/2005 

Rady Gminy Zwierzyn 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

zleconych gminie w 2006 roku 
 

Klasyfikacja 
Dział Rozdz. § 

Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
750   Administracja  publiczna 51.200 51.200 

75011  Urzędy wojewódzkie 51.200 51.200 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 51.200  

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  42.000 
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne  3.600 

 
 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne  5.600 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 720 720 
75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa 720 720 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 720  

4110 składki na ubezpieczenia społeczne  80 
4120 składki na Fundusz Pracy  11 
4170 wynagrodzenia bezosobowe  450 

 

 

4210 zakup materiałów i wyposażenia  179 
752   Obrona narodowa 400 400 

75212  Pozostałe wydatki obronne 400 400 
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400  

 
 

4300 zakup usług pozostałych  400 
852   Pomoc  społeczna 1.388.400 1.388.400 

85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.260.000 1.260.000 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 1.260.000  

3110 świadczenia społeczne  1.203.600 
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  22.000 
4110 składki na ubezpieczenie społeczne  22.600 
4120 składki na Fundusz Pracy  540 
4210 zakup materiałów i wyposażenia  6.260 

 

4300 zakup usług pozostałych  5.000 
85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-

by pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.400 16.400 

 

 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  reali-
zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16.400  
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1 2 3 4 5 6 
 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne  16.400 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-
nia społeczne. 112.000 112.000 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 112.000  

3110 świadczenia społeczne  111.000 

  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1.000 
Razem 1.440.720 1.440.720 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXX/236/2005 

Rady Gminy Zwierzyn 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku 
 

Dochody Wydatki 
Klasyfikacja Klasyfikacja 

Rodzaj dochodu 
Kwota 
zł Dz. Rozdz. § 

Rodzaj wydatku Kwota zł 
Dz. Rozdz. § 

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  851 85154  
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 6.000 

  2310 

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 14.000   2480 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan-
sowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed-
nostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4.000 

  2830 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.900   4170 
zakup materiałów i wyposażenia 15.300   4210 
zakup usług pozostałych 16.500   4300 

1. Opłaty za korzystanie  
z zezwoleń 

58.000 756 75618 0480 

podróżne służbowe krajowe 300   4410 
Razem 58.000     58.000    
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXX/236/2005 

Rady Gminy Zwierzyn 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

Dotacje dla instytucji kultury 
 

Klasyfikacja budżetowa 
Lp. Nazwa 

Dz. Rozdz. 
Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 
851 85154 14.000 1 Gminny Ośrodek Kultury 
921 92109 125.000 

2 Biblioteka 921 92116 60.000 
  Razem     199.000 

 
Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XXX/236/2005 
Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006r. 
 

Lp. Treść Kwota zł 
1 2 3 

  Przychód budżetu 
1. Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 0 
2. Dochody budżetowe 10.116.881,25 
3. Razem przychody i dochody budżetowe 10.116.881,25 

  Rozchody budżetowe 
4. Spłata kredytu 150.000,00 
5. Wydatki budżetowe 9.966.881,25 
6. Razem rozchody i wydatki budżetowe 10.116.881,25 

 
Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr XXX/236/2005 
Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 29 grudnia 2005r. 
 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2006 rok 

 
Wyszczególnienie Pozycja Kwota zł 

1 2 3 
I. Stan środków na początek roku 1 200 
II. Przychody razem (03+04+05+06) 2 5.500 
Z tego na:     
1/ wpływy własne           3   
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  4 5.500 
3/ dotacje  budżetu            5   
4/ inne 6   

III Środki dyspozycyjne (01+02) 7 5.700 
IV Wydatki ogółem /od 09 do 18 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)/ 8  5.500 
z tego na:     
1/ edukację ekologiczną oraz programowanie działań proekologicznych 9   
2/ wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska 10   
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1 2 3 
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie 
środowiska i gospodarce - razem 

11 
  

z tego na:     
a/ ochronę wód 12   
b/ ochronę powietrza 13   
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed  powodzią 14   

4/ urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 
wiejskich 

15 
  

5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
składowaniem odpadów 

16 
2.800 

6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy 17 2.400 
7/ opłaty bankowe  18 300 

V Stan środków na koniec roku (07-08)   200 
 

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

1782 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/108/2005 
RADY GMINY GUBIN 

 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 
10, art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  
art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 122, art. 124 
ust. 1 pkt 1 - 7, pkt 9 - 10, ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 
i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Gubin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 12.460.750zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

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

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw  
w kwocie 2.314.597zł, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały; 

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych gminy w kwocie 424.100zł; 

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
102.000zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy  
w kwocie 14.960.750zł, jak w załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

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

1) wydatki bieżące kwotę 11.889.683zł, w tym: 

a) kwotę 5.655.840zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń, 

b) kwotę 315.000zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na ob-
sługę długu jednostki samorządu teryto-
rialnego; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.071.067zł,  
w tym na realizacje wieloletnich programów 
inwestycyjnych w kwocie 3.030.000zł, jak  
w załączniku Nr 5 do uchwały. 

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

1) wydatki w kwocie 2.314.597zł na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych na podstawie odręb-
nych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwa-
ły; 

2) wydatki w kwocie 102.000zł na realizację za-
dań określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązania problemów alkoholo-
wych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7467 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 
2.500.000zł pokryty zostanie z zaciągniętych kredy-
tów w bankach krajowych w kwocie 2.500.000zł. 

2. Zestawienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu zawiera załącznik Nr 6 do uchwały. 

§ 4. Ustala się plany przychodów i wydatków 
zakładu budżetowego w załączniku Nr 7 do uchwa-
ły. 

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwa-
ły. 

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunku do-
chodów własnych jednostki budżetowej jak w za-
łączniku Nr 9 do uchwały. 

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkotermi-
nowych na pokrycie występującego w roku 
budżetowym niedoboru budżetowego; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wyłączeniem przeniesienia wydatków mie-
dzy działami; 

3) upoważnienia, w drodze uchwały, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych gminy 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;  

4) lokowania wolnych środków na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank pro-
wadzący obsługę budżetu gminy; 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

§ 8. 1. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek  
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 
Wójta w roku budżetowym na 1.000.000zł. 

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt 
Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania 
na 500.000zł. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Marian Adamczyk 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIII/108/2005 
Rady Gminy Gubin 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Dochody budżetu na rok 2006 
 
Lp. Dział Nazwa - treść Kwota 
1 2 3 4 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.300 
  1. Wpłaty mieszkańców na inwestycje wodociągowe 

2. Wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych 
90.300 
10.000 

2. 020 Leśnictwo 3.000 
  1. Dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie 3.000 
3. 600 Transport i łączność 800 
  1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 800 
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 173.500 
  1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego 
3. Dochody z użytkowania wieczystego 
4. Odsetki 

100.000 
72.000 
1.200 
300 

5. 750 Administracja publiczna  73.600 
  1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
2. 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządo-
wej 

72.600 
 

1.000 
6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 1.197 
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1 2 3 4 
  1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.197 
7. 752 Obrona narodowa 700 
  1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 700 
8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  3.597.199 
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 4.000 
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil-
no prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 1.684.750 
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i daro-
wizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokal-
nych od osób fizycznych  663.400 
4. Odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności 3.901 
5. Wpływy z opłaty skarbowej 3.000 
6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102.000 
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000 
8. Wpływy z różnych rozliczeń 1.000 
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 982.648 
10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 90.000 

  

11. Wpływy z opłaty prolongacyjnej 2.500 
9. 758 Różne rozliczenia 5.837.754 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej  4.170.783 
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego: 
- kwota podstawowa 
- kwota uzupełniająca 

1.636.971 
808.879 
828.092 

  

3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000 
10. 801 Oświata i wychowanie 4.000 
  1. Wpłaty za obiady 4.000 

11. 852 Pomoc społeczna  2.664.200 
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.240.100 

  

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 424.100 

12. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.500 
  1. Środki na stypendia przekazane przez Fundację „Europejski Fundusz Roz-

woju Wsi Polskiej” 4.500 
Razem dochody 12.460.750 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/108/2005 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Wydatki budżetu na rok 2006  

 
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa - Treść Kwota 
1 2 3 4 5 
1. 010  Rolnictwo i łowiectwo 2.729.900 

01008 Melioracje wodne, z tego: 10.000 
 a) wydatki bieżące  10.000 

  

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: 2.690.000 
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1 2 3 4 5 
 a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 
0 

2.690.000 
01030 Izby rolnicze, z tego: 8.400 

 a) wydatki bieżące  8.400 
01095 Pozostała działalność, z tego: 21.500 

  

 a) wydatki bieżące  21.500 
2. 600  Transport i łączność 340.309 

60016 Drogi publiczne gminne, z tego: 340.309   
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe  

218.242 
45.276 
122.067 

3. 700  Gospodarka mieszkaniowa 284.314 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: 284.314   

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

284.314 
128.678 

4. 710  Działalność usługowa  19.500 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: 19.500   

 a) wydatki bieżące 19.500 
5. 750  Administracja publiczna 2.096.665 

75011 Urzędy wojewódzkie, z tego: 72.600 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
72.600 
72.600 

75022 Rady Gmin, z tego: 110.290 
 a) wydatki bieżące 110.290 

75023 Urzędy gmin, z tego: 1.725.175  
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

1.691.175 
1.299.707 

34.000 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: 10.000 

 a) wydatki bieżące 10.000 
75095 Pozostała działalność, z tego: 178.600 

  

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

178.600 
99.230 

6. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa  1.197 

75101 Urzędy naczelnych  organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa, z tego: 1.197 

  

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.197 
647 

7. 752  Obrona narodowa 700 
75212 Pozostałe wydatki obronne, z tego: 700   

 a) wydatki bieżące 700 
8. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 167.340 

75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego: 160.040 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
160.040 
21.340 

75414 Obrona cywilna, z tego: 7.300 

  

 a) wydatki bieżące 7.300 
9. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-

stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  45.000 

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tego: 45.000 
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1 2 3 4 5 
   a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
45.000 
45.000 

10. 757  Obsługa długu publicznego 35.000 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego, z tego: 35.000 
  

 a) wydatki bieżące, w tym: 
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 

35.000 
35.000 

11. 758  Różne rozliczenia  13.000 
75809 Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: 13.000   

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- dotacje 

13.000 
13.000 

12. 801  Oświata i wychowanie  4.976.375 
80101 Szkoły podstawowe, z tego: 2.754.550 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

2.749.550 
2.053.750 

5.000 
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach, z tego: 236.850 

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

236.850 
207.800 

80110 Gimnazja, z tego: 1.350.257 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
1.350.257 
1.087.142 

80113 Dowożenie uczniów do szkół, z tego: 582.865 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
582.865 
210.600 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: 23.853 
 a) wydatki bieżące  23.853 

80195 Pozostała działalność, z tego: 28.000 

  

 a) wydatki bieżące  28.000 
13. 851  Ochrona zdrowia  138.000 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne, z tego: 36.000 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- dotacje 
36.000 
36.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: 102.000 

  

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- dotacje 

102.000 
102.000 

14. 852  Pomoc społeczna  3.356.100 
 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: 60.000 
  a) wydatki bieżące  60.000 
 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: 2.112.000 
  a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
2.112.000 

64.300 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne, z tego:  12.100 

  a) wydatki bieżące 12.100 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:  736.000 
  a) wydatki bieżące  736.000 
 85215 Dodatki mieszkaniowe, z tego: 65.000 
  a) wydatki bieżące  65.000 
 

 

85219 Ośrodki pomocy społecznej, z tego:  313.500 
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1 2 3 4 5 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

308.500 
277.920 
5.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: 20.000 
 a) wydatki bieżące 20.000 

85295 Pozostała działalność, z tego: 37.500 

  

 a) wydatki bieżące 37.500 
15. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 69.850 

85401 Świetlice szkolne, z tego: 38.200 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
38.200 
33.200 

85415 Pomoc materialna dla uczniów, z tego: 18.000 
 a) wydatki bieżące 18.000 

85495 Pozostała działalność, z tego: 13.650 

  

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

13.650 
8.650 

16. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  318.500 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: 265.000 

 a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

230.000 
35.000 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej, z tego: 43.000 
 a) wydatki bieżące, w tym: 

- dotacje 
43.000 
43.000 

90095 Pozostała działalność, z tego: 10.500 

  

 a) wydatki bieżące 10.500 
17. 921  Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego  87.000 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: 70.000 
 a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 
20.000 
50.000 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: 17.000 

  

 a) wydatki bieżące 17.000 
18. 926  Kultura fizyczna i sport 282.000 

92601 Obiekty sportowe, z tego: 153.000 
 a) wydatki bieżące  

b) wydatki majątkowe 
23.000 
130.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego: 129.000 

  

 a) wydatki bieżące, w tym: 
- dotacje 

129.000 
121.000 

Razem wydatki 14.960.750 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIII/108/2005 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych gminie 
 

Klasyfikacja 
Dz. Rozdz. § 

Treść Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
750   Administracja publiczna 72.600 72.600 
 75011  Urząd wojewódzki 72.600 72.600 
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1 2 3 4 5 6 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących  72.600  
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  60.662 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  10.452 
 

 

4120 Składki na Fundusz Pracy  1.486 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.197 1.197 
75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  1.197 1.197 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących  1.197  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  93 
4120 Składki na Fundusz Pracy  14 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe  540 

 

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  550 
752   Obrona narodowa 700 700 

75212  Pozostałe wydatki obronne 700 700 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących  700  

 
 

4300 Zakup usług pozostałych  700 
852   Pomoc społeczna 2.240.100 2.240.100 

85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.112.000 2.112.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących  2.112.000  

3110 Świadczenia społeczne  2.016.680 
4010 Wynagrodzenia osobowe  51.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  2.770 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 

- od wynagrodzeń 
- od świadczeń  

39.280 
9.280 
30.000 

4120 Składki na Fundusz Pracy  1.250 

 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.020 
85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.100 12.100 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących  12.100  

 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  12.100 
85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  116.000 116.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących  116.000  

 

 

3110 Świadczenia społeczne   116.000 
Razem 2.314.597 2.314.597 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXX/236/2005 

Rady Gminy Zwierzyn 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku 
 

Dochody Wydatki 
Klasyfikacja Klasyfikacja 

Rodzaj dochodu 
Kwota 
zł Dz. Rozdz. § 

Rodzaj wydatku Kwota zł 
Dz. Rozdz. § 

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  851 85154  
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 6.000 

  2310 

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 14.000   2480 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan-
sowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed-
nostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4.000 

  2830 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.900   4170 
zakup materiałów i wyposażenia 15.300   4210 
zakup usług pozostałych 16.500   4300 

1. Opłaty za korzystanie  
z zezwoleń 

58.000 756 75618 0480 

podróżne służbowe krajowe 300   4410 
Razem 58.000     58.000    
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXXIII/108/2005 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu  

 
L.p. Treść Kwota zł 
 Przychody budżetu  
1. 
2. 

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 
Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 

2.500.000 
- 

3. Dochody budżetu 12.460.750 
 Razem przychody i dochody budżetu (1+2+3) 14.960.750 
4. Rozchody budżetu - 
5. Wydatki budżetu 14.960.750 
 Razem rozchody i wydatki budżetu (4+5) 14.960.750 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7475 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXXIII/108/2005 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Przychody i wydatki zakładów budżetowych  

 
Klasyfika-

cja 
budżetowa 

Przychody Wydatki stanowiące koszty 

W tym: W tym: 

Dotacje  
Nazwa zakładu 
budżetowego 

D
zi
ał
 

R
o
zd
zi
ał
 

Razem 
przychody 
z dostaw, 
robót  
i usług 

pozostałe 
przychody 
własne przed-

miotowe 
celowe 

Razem na wyna-
grodze-
nia 

pochodne 
od wyna-
grodzeń 

pozostałe 
wydatki 
bieżące 

inwesty-
cje 

Zakład Usług  
Komunalnych  
w Czarnowicach 

900 90017 

450.000 374.000 33.000 43.000 - 452.550 266.000 53.850 132.700 - 
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 Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXXIII/108/2005 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Wyszczególnienie Pozycja Kwota 

1 2 3 
I. Stan środków na początek roku 01 16.600 
II. Przychody razem (03+04+05+06) 02 50.000 
w tym na:    
1/ wpływy własne           03 2.000 
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 04 48.000 
3/ dotacje  budżetu            05  
4/ inne 06  

III Środki dyspozycyjne  07 66.600 
IV Wydatki ogółem /od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)/ 08 61.000 
w tym na:     
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 09 5.800 
2/ wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska 10 6.000 
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej - razem 

11 
  

z tego na:     
a/ ochronę wód 12   
b/ ochronę powietrza 13   
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed  powodzią 14   

4/ urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz par-
ków wiejskich 

15 
16.000 

5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
składowaniem odpadów 

16 
23.000 

6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy 17 10.200 
V Stan środków na koniec roku (07-08) 18 5.600 

 
Załącznik Nr 9 

do uchwały Nr XXXIII/108/2005 
Rady Gminy Gubin 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 

 
Wydatki 

Klasyfikacja 
w tym: 

Nazwa 
jednostki  
realizującej 

Tytuł dochodów  
własnych 

Dział Rozdział 
Dochody 

Razem 
bieżące inwestycje 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Strzegowie  

Program SOCRATES  
– COMENIUS 1 
2005/2006 

801 80101 

4.000 11.406 11.406 - 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7477 

1783 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/280/05 
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
uchwała budżetowa na 2006 rok Miasta i Gminy Skwierzyna 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery „d”  
i „i” oraz pkt 10 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 52 ust. 1 art. 109 ust. 2 
pkt 1 i 2, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt 2, art. 124 ust. 
1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, 
ust. 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, 
zmiany: Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594,  
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku 
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 
2703, z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) 
Rada Miejska w Skwierzynie uchwala co następu-
je: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gmi-
ny w wysokości 30.116.125zł zgodnie z załączni-
kiem Nr 1, który stanowi integralną część uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa  
w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami w kwocie 3.335.200zł, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3 do uchwały, 

- subwencje w kwocie – 11.238.112zł, 

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu w kwocie – 180.908zł, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gmi-
ny Skwierzyna na kwotę 33.516.125zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część 
uchwały. 

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

a) wydatki bieżące kwotę 23.131.976zł, w tym 
na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń kwotę 11.795.100zł, 

- obsługę kredytów i pożyczek kwotę 
336.000zł, odsetki od kredytu, 

- rozliczenia z tytułu udzielonych przez gmi-

nę poręczeń i gwarancji kwotę 91.875zł, 

- dotacje w kwocie 1.085.410zł, z tego: dota-
cja podmiotowa - 480.000zł oraz dotacja 
przedmiotowa w kwocie 165.410zł dla za-
kładów budżetowych, zgodnie z załączni-
kiem Nr 5 do uchwały, 

- wydatki na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w kwocie 
3.335.200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
uchwały, 

- wydatki na realizację zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych  
w kwocie 180.908zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do uchwały, 

b) wydatki majątkowe na kwotę – 10.384.149zł, 

c) wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków funduszy strukturalnych i fundu-
szy spójności w kwocie – 4.793.354zł. 

§ 3. Wydatki związane z wieloletnim programem 
inwestycyjnym w roku 2006 wynoszą 8.640.468zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 

§ 4. 1. Uchwala się deficyt budżetu Gminy  
w kwocie 3.400.000zł, który pokryty zostanie kre-
dytem. 

2. Ustala się rozchody na kwotę 600.000zł  
– spłata kredytu i pożyczki nastąpi z dochodów 
własnych gminy. 

3. Ustala się przychody w kwocie 4.000.000zł, 
w tym: 

a) kredyt w kwocie 4.000.000zł. 

4. Zestawienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały. 

§ 5. Łączna kwota poręczeń i gwarancji w roku 
budżetowym nie może przekroczyć 500.000zł. 

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków 
zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem  
Nr 5 do uchwały. 

§ 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków 
gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załączni-
kiem Nr 6 do uchwały. 

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków 
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gminnego funduszu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do 
uchwały. 

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Skwierzyna do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermi-
nowych na pokrycie występującego w roku 
budżetowym deficytu budżetowego do wyso-
kości 1.000.000zł; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wy-
łączeniem przeniesień wydatków między dzia-
łami; 

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

4) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budże-
towym do wysokości 500.000zł; 

5) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań; 

6) przekazania w drodze zarządzenia kierowni-
kom jednostek organizacyjnych gmin upraw-
nień do dokonywania zmian w planie wydat-
ków jednostki w ramach tego samego roz-
działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych; 

7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 
kwoty 1.000.000zł. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Skwierzyna. 

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2006 roku. 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Kasperski 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Dochody budżetowe na 2006 rok 
 
Dział Rozdz. § Treść Kwota 
1 2 3 4 5 

020   Leśnictwo 2.000 
02001  Gospodarka  leśna 2.000  
 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze  2.000 

600   Transport i łączność 50.000 
60016  Drogi publiczne gminne 50.000  
 0690 Wpływy z różnych opłat 50.000 

630   Turystyka  34.750 
63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  34.750  
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 34.750  

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.708.200 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.708.200 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 100.000 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze  90.000 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  8.200 

 
 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 2.510.000 
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750   Administracja publiczna  187.935 

75011  Urzędy wojewódzkie  129.400 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  127.700 

 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami  1.700 

75023  Urzędy gmin 58.535 
0970 Wpływy z różnych dochodów  5.000 

 

 
6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł)   53.535 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 2.100 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa  2.100 

 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  2.100 

752   Obrona narodowa 400 
75212  Pozostałe wydatki obronne 400  
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  400 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500 
75416  Straż Miejska 1.500  
 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1.500 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-
nostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią-
zane z ich poborem  8.588.051 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  70.000 
 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej  70.000 
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynno-

ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych 3.447.000 

0310  Podatek od nieruchomości  3.000.000 
0320 Podatek rolny 15.000 
0330 Podatek leśny 402.000 
0340 Podatek od środków transportowych 20.000 

 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 
75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad-

ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.264.500 

0310  Podatek od nieruchomości  750.000 
0320 Podatek rolny 115.000 
0330 Podatek leśny 1.500 
0340 Podatek od środków transportowych 188.000 
0360 Podatek od spadków i darowizn 13.000 
0370 Podatek od posiadania psów 2.000 
0430 Wpływy z opłaty targowej 40.000 

 

 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130.000 
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 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000 
75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-

rządu terytorialnego na podstawie ustaw  254.408 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70.000 
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 500 
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.908 

 

0690 Wpływy z różnych opłat  3.000 
75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-

stwa 3.552.143 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.432.143 

 

 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120.000 

758   Różne rozliczenia 11.238.112 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 8.603.134 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  8.603.134 
75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.353.061 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  2.353.061 
75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 281.917 

 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  281.917 
801   Oświata i wychowanie 70.063 

80130  Szkoły zawodowe 70.063 
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł  4.943 

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł  48.840 

 
 

2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł  16.280 

852   Pomoc społeczna  3.864.800 
85203  Ośrodki wsparcia 140.000 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  140.000 

85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.820.000 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  2.820.000 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera-
jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 36.000 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  36.000 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe 624.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  201.000 

 

 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 423.000 
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85219  Ośrodki pomocy społecznej 145.000 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin 145.000 
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  8.000 

85295  Pozostała działalność 91.800 

 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 91.800 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 138.664 
85415  Pomoc materialna dla uczniów  138.664 

2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zada-
nia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego  94.361 

 
 

2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zada-
nia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego 44.303 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3.229.550 
90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.229.550  
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 3.229.550 

Razem dochody 30.116.125 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Wydatki budżetowe na 2006 rok 
 

Dz. Rozdz. Nazwa - Treść Kwota 
1 2 3 4 
010  Rolnictwo i łowiectwo 7.048 

01008 Melioracje wodne 3.000 
 1. wydatki bieżące - 3.000zł 

a) wydatki rzeczowe - 3.000zł 
3.000 

01030 Izby rolnicze 3.048 
 1. wydatki bieżące – 3.048 

a) wydatki rzeczowe – składka w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego  
3.048 

 
01095 Pozostała działalność  1.000 

 

 1. wydatki bieżące – 1.000zł 
a) wydatki rzeczowe – 1.000zł 
 - utylizacja zwierząt 

1.000 
 
 

600  Transport i łączność 3.551.621 
60016 Drogi publiczne gminne 3.551.621  

 1. wydatki bieżące – 141.150zł 
a) wydatki rzeczowe - 141.150zł 
- równanie i wałowanie dróg śródpolnych - 50.000zł 
- naprawa dróg – zakup masy bitumicznej – 5.000zł 
- oznakowanie dróg (znakami drogowymi) – 10.000zł 
- progi zwalniające – 6.150zł 

141.150 
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  - zakup krawężników i kostki chodnikowej w celu remontu nawierzchni 

chodników w ramach robót publicznych - 70.000zł 
2. wydatki majątkowe – 3.410.471zł 
- budowa nawierzchni i budowa chodników na terenie Skwierzyny  

– 3.244.381zł, w tym: 
a) nawierzchnie ulic:  
ul. Działkowców, Hetmańska , Fredry, Jagiełły, Wyszyńskiego, Ratuszo-
wa, Plebańska, Moniuszki, Jana Pawła II, Jana XXIII, Kolbe, Konopnickiej, 
Nowa, Ogrodowa, Krajewskiej, Osiedle Grunwald 
b) chodniki: 

Wyszyńskiego, Plebańska, Jana XXIII, Kolbe, Konopnickiej, Waszkiewicza, 
Krajewskiej, Ogrodowa, Grunwaldzka  
- dofinansowanie wykonania drogi wojewódzkiej Nr 159 ul. Mostowa  

w Skwierzynie – 10.000zł 
- dofinansowanie budowy chodnika w Murzynowie – 35.000zł 
3. wykonanie II części drogi gminnej w Świniarach – 121.090zł, w tym: 

wieloletni program inwestycyjny – 2.871.090zł 

 
 

3.410.471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630  Turystyka 42.395 
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  42.395  

 1. wydatki bieżące – 42.395zł 
- rozwój turystyki obszarów wiejskich w ramach programu „Leader +” 
schemat I i II  

42.395 

700  Gospodarka mieszkaniowa 388.000 
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  208.000 

 1. wydatki bieżące –158.000zł 
a) wydatki rzeczowe –158.000zł  
- remonty budynków komunalnych – 100.000zł 
- zadłużenia czynszowe – egzekucja bezskuteczna – 30.000zł 
- administrowanie budynków komunalnych – 28.000zł 
2. wydatki majątkowe – 50.000zł  
- zakup mieszkania komunalnego (zabezpieczenie wykwaterowanych rodzin) 

158.000 
 
 
 
 

50.000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166.500 
 1. wydatki bieżące - 96.500zł 

a) wydatki rzeczowe – 96.500zł 
- wyceny - 20.000zł 
- zakup infomapy – 30.000zł 
- opracowania geodezyjne i mapy – 30.000zł 
- księgi wieczyste i opłaty notarialne – 4.000zł 
- ogłoszenia – 10.000zł 
- dzierżawa placu po byłym ZGL – 2.500zł 
2. wydatki majątkowe - 70.000zł, 
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego na nabrzeże 

rzeki Warty – od ulicy Mostowej do ulicy Rzeźnickiej   

96.500 
 
 
 
 
 
 
 

70.000 

70095 Pozostała działalność 13.500 

 

 1. wydatki bieżące – 13.500zł 
a) wydatki rzeczowe – 13.500zł 
- utrzymanie szaletu miejskiego – 8.500zł 
- utrzymanie targowiska – 5.000zł 

13.500 

710  Działalność usługowa  94.000 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70.000  

 1. wydatki bieżące – 70.000zł 
a) wydatki rzeczowe – 70.000zł 
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 70.000zł 

70.000 
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71035 Cmentarze 24.000  

 1.    wydatki majątkowe - 24.000zł 
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pod nowy cmentarz 16.000zł, w tym: wieloletni program inwestycyjny 
– 16.000zł 

- budowa ogrodzenia cmentarza w Trzebiszewie (50% środki z budżetu 
gminy 50% środki własne sołectwa) - 8.000zł 

24.000 

750  Administracja publiczna 3.812.735 
75011 Urzędy wojewódzkie 127.700 

 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 
1. wydatki bieżące – 127.700zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 124.900zł 
b) wydatki rzeczowe – 2.800zł 

 
127.700 

75022 Rady Gmin 226.227 
 1. wydatki bieżące – 226.227zł 

- wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej – 226.227zł 
226.227 

75023 Urzędy gmin 3.233.808  
 1. wydatki bieżące – 2.150.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.650.000zł 
b) wydatki rzeczowe - 500.000zł 
2. wydatki majątkowe – 1.083.808zł  
- remont ratusza – 1.004.775zł 
- Samorządowa  Platforma Cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz 

rozwoju e-usług publicznych – 79.033zł, z tego: środki w kwocie 
53.535zł, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środki 
własne gminy – 25.498zł, w tym: 

-  wieloletni program inwestycyjny – 1.083.808zł 

2.150.000 
 
 

1.083.808 
 
 
 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 155.000 
 1. wydatki bieżące – 155.000zł 

- Koncert noworoczny – 6.000zł 
- Mikołajki – 6.000zł 
- Lubuski Dzień Seniora – 5.000zł 
- Dzień Edukacji – 5.000zł 
- Dzień Dziecka - 5.000zł 
- Dni Skwierzyny i Kongres Skwierzynian – 70.000zł 
- WOŚP – 2.000zł 
- Imprezy miast partnerskich - 20.000zł 
- Materiały promocyjne – foldery, zaproszenia, ulotki, plakaty, gadżety, 

reklama medialna - 36.000zł 

155.000 

75095 Pozostała działalność  70.000 

 

 1. wydatki bieżące – 70.000zł 
a) wydatki rzeczowe –70.000zł 
- Święta państwowe i samorządowe – 20.000zł 
- Konkurs piękna wieś – 30.000zł 
- Składki na stowarzyszenia – 20.000zł 

70.000 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa  2.100 

75101 Urzędy naczelnych  organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra-
wa 2.100 

 

 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 
1.   wydatki bieżące – 2.100zł 
a) wydatki rzeczowe – 2.100zł 

2.100 

752  Obrona narodowa 400 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7484 

1 2 3 4 
75212 Pozostałe wydatki obronne 400  

 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 
1.   wydatki bieżące – 400zł 
a) wydatki rzeczowe – szkolenia obronne - 400zł 

400 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 282.508 
75412 Ochotnicze straże pożarne  225.000 

1.   wydatki bieżące  225.000 
OSP Skwierzyna  130.000 
1. wydatki bieżące – 130.000zł 
a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 5.500zł 
b) wydatki rzeczowe i ryczałty - 124.500zł 

130.000 

OSP Trzebiszewo 30.000 
1. wydatki bieżące - 30.000zł, 
a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 5.500zł 
b) wydatki rzeczowe i ryczałty – 24.500zł 

30.000 

OSP Świniary  30.000 
1. wydatki bieżące - 30.000zł 
a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 5.500zł 
b) wydatki rzeczowe i ryczałty - 24.500zł 

30.000 

OSP Murzynowo  25.000 
1.   wydatki bieżące – 25.000zł 
a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 2.730zł 
b) wydatki rzeczowe i ryczałty - 22.270zł 

25.000 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 10.000 

 

1.   wydatki bieżące – 10.000zł 
a) wydatki rzeczowe – 10.000zł 

10.000 

75414 Obrona cywilna  20.008 
 1.   wydatki majątkowe - 12.200zł 

-  zakup agregatu prądotwórczego  
2. wydatki bieżące – 7.808zł 
a) wydatki rzeczowe - 7.808zł 

12.200 
 

7.808 

75416 Straż Miejska  37.500 

 

 1.   wydatki bieżące – 37.500zł 
a) wydatki osobowe z pochodnymi - 35.867zł 
b) wydatki rzeczowe – 1.633zł 

37.500 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo-
rem  45.000 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 45.000  
 1.   wydatki bieżące - 45.000zł 

a) prowizja sołtysów – 25.000zł 
b) wydatki rzeczowe – 20.000zł 

45.000 

757  Obsługa długu publicznego 427.875 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo-

rządu terytorialnego  336.000 
 1.   wydatki bieżące – odsetki od kredytu i pożyczki 336.000 

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego  91.875 

 

 1.   wydatki bieżące – 91.875zł 91.875 
758  Różne rozliczenia  35.000 
 75814 Różne rozliczenia finansowe  35.000 
  1.   wydatki bieżące – 35.000zł 

a) koszty i prowizje bankowe - 35.000zł 
35.000 
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801  Oświata i wychowanie  12.014.452 

80101 Szkoły podstawowe – 4.070.239zł 4.070.239 
1.   wydatki bieżące – 3.900.239zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 3.336.939zł 
b) wydatki rzeczowe – 563.300zł 
2. wydatki majątkowe - 170.000zł 

3.900.239 
 
 

170.000 
Szkoła Podstawowa w Skwierzynie  2.983.317 
1.   wydatki bieżące - 2.833.317zł  
a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 2.453.317zł 
b) wydatki rzeczowe – 380.000zł 
2. wydatki majątkowe – 150.000zł 
a) wymiana okien – 150.000zł 

2.833.317 
 
 

150.000 

Szkoła podstawowa w Murzynowie  419.513 
1.   wydatki bieżące – 399.513zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 332.713zł 
b) wydatki rzeczowe – 66.800zł 
2. wydatki majątkowe – 20.000zł 
a) budowa zbiornika na ścieki sanitarne – 20.000zł 

399.513 
 
 

20.000  

Szkoła podstawowa Świniary 328.110 
1.  wydatki bieżące – 328.110zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi - 269.610zł 
b) wydatki rzeczowe - 58.500zł 

328.110 

Szkoła podstawowa Trzebiszewo 339.299 

 

1.   wydatki bieżące – 339.299zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 281.299zł 
b) wydatki rzeczowe – 58.000zł 

339.299 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 165.198 
1.   wydatki bieżące – 165.198zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 165.198zł 

165.198 

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Skwierzynie 64.835 
1.   wydatki bieżące – 64.835zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi - 64.835zł 

64.835 

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Świniary 28.909 
1.   wydatki bieżące - 28.909zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 28.909zł  

28.909 

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trzebiszewo 27.954 
1.   wydatki bieżące – 27.954zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi 27.954zł 

27.954 

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Murzynowo  43.500 

 

1.   wydatki bieżące – 43.500zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 43.500zł 

43.500 

80104 Przedszkola  480.000 
 1.   wydatki bieżące – 480.000 

a) dotacja dla zakładu budżetowego – 480.000zł 
480.000 

80110 Gimnazja 1.965.000 
 1.   wydatki bieżące - 1.850.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.600.000zł 
b) wydatki rzeczowe – 250.000zł 
2.   wydatki majątkowe – 115.000zł 
a) osuszenie murów, wykonanie izolacji przeponowej, wymiana kanaliza-
cji, udrożnienie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie toalet – 115.000zł 

1.850.000 
 
 

115.000 

 

80113 Dowożenie uczniów do szkół  283.297 
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 1.   wydatki bieżące – 213.297zł 

a) wynagrodzenia  z pochodnymi – 52.650zł 
b) wydatki rzeczowe – 160.647zł, w tym: 
- dopłaty do biletów miesięcznych – 57.855zł 
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wycho-

wawczego w Gorzowie Wlkp. – 23.232zł 
2.   wydatki majątkowe – 70.000zł 
a) zakup nowego samochodu – 70.000zł 

213.297 
 
 
 
 
 

70.000 

80120 Licea Ogólnokształcące 1.350.000 
 1.   wydatki bieżące – 1.250.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 980.000zł  
b) wydatki rzeczowe – 270.000zł 
2.   wydatki majątkowe – 100.000zł 
a) częściowa wymiana pokrycia dachu - 100.000zł 

1.250.000 
 
 

100.000 

80130 Szkoły zawodowe  2.440.054 
 1.   wydatki bieżące - 2.330.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 2.000.000zł 
b) wydatki rzeczowe - 330.000zł  
2.   wydatki majątkowe - 40.000zł 
a) wymiana komina przy ul. Poznańskiej 30.000zł 
b) remont dachu przy ul. 2-go Lutego – 5.000zł 
c) remont dachu na sali gimnastycznej przy ul. Poznańskiej – 5.000  
3.   Realizacja programu „Szkoła marzeń” – 65.120  
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 36.608zł 
b) wydatki rzeczowe 28.512zł 
4.   Realizacja programu „Sokrates Comenius” - 4.934zł  
a) wydatki rzeczowe – 4.934zł 

2.330.000 
 
 

40.000 
 
 
 

65.120 
 
 

4.934 

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego  978.600 

 1.   wydatki bieżące – 920.000zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 740.000zł 
b) wydatki rzeczowe - 180.000zł 
2.   wydatki majątkowe – 58.600zł 
a) wykonanie ocieplenia dachu – 58.600zł  

920.000 
 
 

58.600 

80145 Komisje egzaminacyjne 10.395 
 1.   wydatki bieżące - 10.395zł 

a) wydatki rzeczowe - 10.395zł 
- koszty komisji egzaminacyjnej 

10.395 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.710 
 1. wydatki bieżące – 46.710zł 

a) dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 46.710zł 
46.710 

80195 Pozostała działalność 224.959 

 

 1.   wydatki bieżące - 224.959zł 
a) wydatki rzeczowe - 224.959zł 
- dożywianie dzieci w szkołach - 90.000zł 
- fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli – 13.709zł 
- Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 90.210zł 
- zakup usługi pływackiej na basenie – 11.040zł 
- realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej – 18.000zł 
- uczestnictwo szkół w wymianie zagranicznej - 2.000zł 

224.959  

851  Ochrona zdrowia  364.208 
85111 Szpitale ogólne  155.500  

 1.   wydatki majątkowe – 155.500zł 
- wniesienie wkładów – sfinansowanie 203zł, rozliczenie końcowe  

155.500 
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85121 Lecznictwo ambulatoryjne  10.000 

 1. wydatki bieżące – 10.000zł 
a) wydatki rzeczowe - 10.000zł 
- utrzymanie ośrodka zdrowia w Murzynowie – 10.000zł 

10.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.908 
 1. wydatki bieżące – 180.908zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 37.540zł 
b) dotacje – 20.000zł 
c) wydatki rzeczowe – 123.368zł 

180.908 

85195 Pozostała działalność  17.800 

 

 1. wydatki bieżące – 17.800zł 
a) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej – 17.800zł 

17.800 

852  Pomoc społeczna  5.097.080 
 Zadania zlecone 3.205.000 
 Zadania własne  1.892.080 

85202 Domy pomocy społecznej 28.000 
 1. wydatki bieżące – 28.000zł 

a) wydatki rzeczowe – zakup usługi 28.000zł 
28.000 

85203 Ośrodki wsparcia  140.000 
 1. wydatki bieżące – 140.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 95.153zł 
b) wydatki rzeczowe - 44.847zł 

140.000 

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  2.820.000 

 1. wydatki bieżące – 2.820.000zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 116.311zł 
b) świadczenia społeczne – 2.663.204zł 
c) wydatki rzeczowe - 40.485zł 

2.820.000 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-
które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  36.000 

 1. wydatki bieżące- 36.000zł 
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne –36.000zł 

36.000 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  733.500 
 1. wydatki bieżące 733.500zł 

a) świadczenia społeczne - 729.750 
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.250zł 
c) wydatki rzeczowe – 2.500zł 

733.500 

85215 Dodatki mieszkaniowe 629.500 
 1. wydatki bieżące – 629.500zł 

a) świadczenia społeczne – 629.500zł 
629.500 

85219 Ośrodki pomocy społecznej  545.000 
 1. wydatki bieżące – 545.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 500.000zł 
b) wydatki rzeczowe – 45.000 zł 

545.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000 
 1. wydatki bieżące – 20.000zł 

a) wydatki rzeczowe – 20.000zł 
20.000 

85295 Pozostała działalność  145.080  

 

 1. wydatki bieżące – 145.080zł 
a) dożywianie dzieci – 121.800zł 
b) realizacja zadań z zakresu opieki społecznej, rehabilitacji osób niepeł-

nosprawnych i ludzi starszych – 24.080zł 

145.080 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 518.407 
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85401 Świetlice szkolne  130.704 

1.wydatki bieżące 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 128.704zł, 
b) wydatki rzeczowe –2.000zł, w tm: 

130.704 

Świetlica Sz. P. w Skwierzynie  98.874 
1.wydatki bieżące – 98.874 
a) wynagrodzenia osobowe – 97.874 zł, 
b) wydatki rzeczowe- 1.000zł 

98.874 

Świetlica Sz. P. w Świniarach  6.930  
1. wydatki bieżące- 6.930zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 6.930zł  

6.930 

Świetlica Sz. P. w Murzynowie 24.900 

 

1. wydatki bieżące – 24.900zł 
a) wynagrodzenia z pochodnymi –23.900zł, 
b) wydatki rzeczowe- 1.000zł 

24.900 

85410 Internaty i bursy szkolne  240.000 
 1. wydatki bieżące – 240.000zł 

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 150.000zł  
b) wydatki rzeczowe – 90.000zł 

240.000 

85415 Pomoc materialna dla uczniów  138.664 
 1.wydatki bieżące – 138.664zł 

a) stypendia dla uczniów – 138.664zł 
138.664 

85495 Pozostała działalność 9.039 

 

 1. wydatki bieżące – 9.039zł 
a) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 9.039zł 

9.039 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.652.570 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  4.589.570 

 1. wydatki majątkowe – 4.589.570zł 
a) rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skwierzyny – 4.589.570zł  
w tym: 
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA – 3.229.549,62zł 
- środki z budżetu gminy – 1.360.020,56zł, w tym: wieloletni program 

inwestycyjny - 4.589.570zł  

4.589.570 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 288.000 
 1. wydatki bieżące – 288.000 

a) oczyszczanie miasta - 240.000zł  
b)  zimowe utrzymanie – 30.000zł 
c) recykling – 18.000zł 

288.000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000 
 1. wydatki bieżące – 20.000zł 

a) wycinka chorych drzew i nasadzenia – 20.000zł 
20.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  440.000 
 1.wydatki bieżące – 340.000zł 

a) zakup energii elektrycznej - 200.000zł 
b) konserwacja oświetlenia drogowego – 140.000zł 
2.wydatki majątkowe – 100.000zł 
- wykup nowo wybudowanych  punktów oświetleniowych – 100.000zł 

340.000 
 
 

100.000 

90095 Pozostała działalność   315.000 

 

 1.wydatki bieżące - 315.000zł 
a) utrzymanie pracowników publicznych przy uwzględnieniu refundacji  

z PUP – 300.000zł 
b) wyłapywanie bezpańskich psów – 10.000zł 
c) utrzymanie i remont przystanków – 5.000zł 

315.000 
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921  Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego  646.166 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 316.000 
1. wydatki bieżące – 290.000zł 
a) dotacje - 245.000zł 
- Skwierzyński Ośrodek Kultury – 245.000zł 
- Programy kulturalne – 45.000zł 
2. wydatki majątkowe – 30.000zł 
- remont części dachu nad Domem Kultury – 30.000zł 

290.000 
 
 
 

30.000  

Świetlice wiejskie  96.000 

 

1. wydatki bieżące – 16.000zł  
a) Wydatki rzeczowe – 16.000zł 
– bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 16.000zł 
2. wydatki majątkowe – 80.000zł 
- remont i modernizacja świetlic wiejskich – 80.000zł, w tym: 
      wieloletni program inwestycyjny 80.000zł  

16.000 
 
 

80.000 

92116 Biblioteki  175.000 
 1. wydatki bieżące – 175.000zł 

a) dotacje – 175.000zł 
b) utrzymanie bieżące – 165.000zł 
c) zakup książek – 10.000zł 

175.000 

92195 Pozostała działalność 55.166 

 

 1. wydatki bieżące – 55.166zł 
a) wydatki rzeczowe – 55.166zł 
- realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 
wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. Organizowanie festiwali, 
konkursów, seminariów , wystaw i innych imprez mających istotne zna-
czenie dla polskiej kultury i sztuki - 55.166zł 

55.166 

926  Kultura fizyczna i sport 534.560 
92604 Instytucje kultury fizycznej 390.410 

 1. wydatki bieżące – 165.410zł, 
a) dotacja dla zakładu budżetowego  - 165.410zł, 
2. wydatki majątkowe – 225.000zł 
a) wykonanie płyty pod SKATE-PARK – 60.000zł, 
b) wykonanie ściany treningowej – 15.000zł, 
c) wykonanie boiska wielofunkcyjnego – 150.000  

165.410 
 

225.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  144.150  

 

 1. wydatki bieżące - 144.150zł,  
a) wydatki rzeczowe –144.150zł 
b) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
a w szczególności , organizacja imprez sportowych, rozwijanie i wspiera-
nie szkolenia sportowego na terenie Miasta i gminy Skwierzyna - 114.150zł 
-  realizacja programów sportowych – 30.000zł 

144.150 
 

Razem wydatki 33.516.125 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie 

 

Dz. Rozdz. § Treść 
Kwota 
dochodu 

Kwota 
wydatku 

1 2 3 4 5 6 
750   Administracja publiczna 127.700 127.700 

75011  Urząd wojewódzki 127.700 127.700 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 127.700  

4010 Wynagrodzenia osobowe  97.200 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  10.967 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  16.733 
4120 Składki na Fundusz Pracy  2.300 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  200 

 

 

4300 Zakup usług pozostałych  300 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.100 2.100 
75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  2.100 2.100 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 2.100  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  300 
4120 Składki na Fundusz Pracy  21 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe  679 

 

 

4300 Zakup usług pozostałych  1.100 
752   Obrona narodowa 400 400 

75212  Pozostałe wydatki obronne 400 400 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 400  

 
 

4300 Zakup usług pozostałych  400 
852   Pomoc społeczna 3.205.000 3.205.000 

85203  Ośrodki wsparcia 140.000 140.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami  140.000  

4010 Wynagrodzenia osobowe  70.903 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  4.436 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  12.137 
4120 Składki na Fundusz Pracy  1.677 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe  6.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  9.347 
4220 Zakup środków żywności  6.000 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  3.000 
4260 Zakup energii  7.000 

 
 

4270 Zakup usług remontowych  1.000 
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4300 Zakup usług pozostałych  13.500 
4410 Podróże służbowe krajowe  1.000 
4430 Różne opłaty i składki  1.000 

 

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  3.000 
85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.820.000 2.820.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami  2.820.000  

3110 Świadczenia społeczne  2.663.204 
4010 Wynagrodzenia osobowe  49.530 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  2.018 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  63.500 
4120 Składki na Fundusz Pracy  1.263 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  8.000 
4260 Zakup energii  3.000 
4300 Zakup usług pozostałych  25.985 
4410 Podróże służbowe krajowe  1.000 
4430 Różne opłaty i składki  1.000 

 

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  1.500 
85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 36.000 36.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami  36.000  

 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  36.000 
85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  201.000 201.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami  201.000  

 

3110 Świadczenia społeczne   201.000 
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 8.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami  8.000  

 

 

4300 Zakup usług pozostałych  8.000 
Ogółem zadania zlecone 3.335.200 3.335.200 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7492 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

Rodzaj dochodu Kwota Dział Rozdział § Rodzaj wydatku Kwota Dział Rozdział § 
1. wpływy z opłat za zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu 180.908 

756 75618 0480 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
180.908 

851 85154 2820 
do 4300 

     Dział I 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu   13.350 

  4170 

     Dział II 
Udzielanie rodzinom, w których występują, 
problemy alkoholowe, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochro-
na przed przemocą w rodzinie   43.200 

  4010 
-4440 

     Dział III 
Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży  69.858 

  2820 
-4300 

     Dział IV 
Wspomaganie działalności instytucji, sto-
warzyszeń i osób fizycznych, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholowych  54.500 

  2820 
-4300 

Razem 180.908     180.908    
 
Załącznik zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok uchwalonym uchwałą Nr 
XXXI/259/05 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 listopada 2005 roku 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 
 
 

 
Przychody i wydatki zakładów budżetowych 

 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Przychody Wydatki stanowiące koszty 

W tym: W tym: Nazwa 
zakładu  

budżetowe-
go 

Dział Rozdz. 

Stan 
środków 
obroto-
wych na 
początek 
roku 

Przychody  
z dostaw 

robót i usług 

Dotacje 
podmio- 
towe 

Dotacja 
przed-

miotowa 
Razem 

Razem Na wyna-
grodze- 
nia 

Pochodne 
od 

wynagro-
dzenia 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

Stan środ-
ków obro-
towych na 
koniec 
roku 

1 2 3 4 5 6   8 9 10 11 12 
Przedszkole  801 80104 1.325 157.232 480.000  637.232 636.437 441.746 87.923 106.768 2.120 

OSIR 926 92604 31.000 165.410  165.410 330.820 330.820 174.301 34.944 121.575 31.000 
Ogółem X X 32.325 322.642 480.000 165.410 968.052 967.257 616.047 122.867 228.343 33.120 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 
 
 

 
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych 

 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Przychody Wydatki stanowiące koszty 

W tym: W tym: Nazwa gospo-
darstwa po-
mocniczego Dział Roz. 

Stan środ-
ków obro-
towych na 
początek 
roku 

Przychody  
z dostaw robót 

i usług 

Pozostałe 
przychody 

Razem 
Razem Na 

wynagro-
dzenia 

Pochodne od 
wynagro-
dzenia 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

Stan środ-
ków obro-
towych na 
koniec 
roku 

1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 
Centrum Kształ-
cenia Ustawicz-
nego i praktycz-
nego – warszta-
ty szkolne 

801 80197 

173.998 346.000 121.000 467.000 539.918 185.970 23.119 330.829 101.080 
Ogółem   173.998 346.000 121.000 467.000 539.918 185.970 23.119 330.829 101.080 
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 Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 

Wyszczególnienie Pozycja Kwota 
I. Stan środków na początek roku 01 96.855 
II. Przychody razem 02 70.000 
1. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 03 69.500 
2. inne przelewy 04 500 
III. Wydatki ogółem w tym: 05 150.000 
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych  06 10.000 
2. urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, parków wiejskich, nasadzenia 
drzew i krzewów  

07 
120.000 

3. inne cele służące ochronie środowiska w gminie  08 20.000 
Stan środków na koniec roku 09 16.855 

 
Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006 rok 
 

L.p. Treść Kwota 
1. Dochody budżetu 30.116.125 
2. Wydatki budżetu 33.516.125 
3. Deficyt 3.400.000 
4. Przychody w tym: 

- kredyt 
4.000.000 
4.000.000 

5. Rozchody w tym: 
- spłata kredytu 
- spłata pożyczki 

600.000 
350.000 
250.000 

6. Razem dochody i przychody 34.116.125 
7. Razem wydatki i rozchody 34.116.125 
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XXXIV/280/05 
Rady Miejskiej w Skwierzynie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Skwierzyna w latach 2006 - 2007  
 

W tym wysokość wydatków w roku budżetowym w latach 
2006 2007 

Dz. Roz. 
Nazwa po-

działki klasyfi-
kacyjnej 

Nazwa 
programu 

inwestycyjnego 
zadania 

Jednostka 
realizująca 
program 

Okres 
realiza-
cji 

Łączne 
nakłady 
finanso-
we Ogółem 

Z budże-
tu 

gminy 
Inne Ogółem 

Z budże-
tu 

gminy 
Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
600  

 
 

60016 

Transport  
i łączność 
 
Drogi publiczne 
gminne  

 
 
 
Budowa dróg  
gminnych 

Urząd Mia-
sta i Gminy 
Skwierzyna 

2005-
2007 4.387.052 

 
 

4.387.052 

2.871.090 
 
 

2.871.090 

2.871.090 
 
 

2.871.090 0 

1.515.962 
 
 

1.515.962 

1.515.962 
 
 

1.515.962  
710  

 
 

71035 

Działalność 
usługowa 
 
Cmentarze 

 
 
Cmentarz  
komunalny 

Urząd Mia-
sta i Gminy 
Skwierzyna 

2005- 
2006 16.000 

 
16.000 

16.000 
 

16.000 

16.000 
 

16.000     
750  

 
 
75023 

Administracja 
publiczna 
 
Urzędy gmin 

 
 
 
1. Remont Ratusza 
Miejskiego 
 
2. Samorządowa 
Platforma Cyfrowa  
- w ramach Mecha-
nizmu Finansowego 
Europejskiego Ob-
szaru Gospodarcze-
go oraz Norweskie-
go Mechanizmu Fi-
nansowego 

Urząd Mia-
sta i Gminy 
Skwierzyna 

 
 
 

2005 
-2006 

 
2006 
-2008 

1.399.940 
 
 

1.004.775 
 

395.165 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.083.808 
 
 

1.004.775 
 

79.033 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.030.273 
 
 

1.004.775 
 

25.498 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.535 
 
 
 
 

53.535 
 
 
 
 
 
 
 
 

158.066 
 
 
 
 

158.066 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.498 
 
 
 
 

25.498 
 
 
 
 
 
 
 
 

132.568 
 
 
 
 

132.568 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
900  

 
 
 
 

90001 

Gospodarka 
komunalna  
i ochrona śro-
dowiska 
 
Gospodarka 
ściekowa  
i ochrona wód  

 
 
 
 
 
Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej  
- współfinansowanie 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego IN-
TERREG III A 

Urząd Mia-
sta i Gminy 
Skwierzyna 

 
 
 
 
 

2004 
-2006 

4.589.570 
 
 
 
 
 
 
 

4.589.570 

4.589.570 
 
 
 
 
 
 
 

4.589.570 

1.360.021 
 
 
 
 
 
 
 

1.360.020 

3.229.550 
 
 
 
 
 
 
 

3.229.550    
921  

 
 
 
 

92109 

Kultura  
i ochrona dzie-
dzictwa naro-
dowego 
 
Domy i ośrodki 
kultury, świetli-
ce i kluby  
 

Remont i moderni-
zacja świetlic wiej-
skich 

Urząd Mia-
sta i Gminy 
Skwierzyna 

 
 
 
 
 

2005 
-2006 

80.000 
 
 
 
 

80.000 

80.000 
 
 
 
 

80.000 

80.000 
 
 
 
 

80.000     
  Razem    8.640.468 8.640.468 5.357.383 3.283.085 1.674.028 1.541.460 132.568 
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1784 
 

UCHWAŁA NR XXXII/207/05 
RADY POWIATU W SULĘCINIE 

 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiato-
wym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110, art. 112 
ust. 2 pkt 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1 pkt 1 - 7, 
9 - 10, ust. 2, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sulęcinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Su-
lęcińskiego w roku 2006 w wysokości 20.836.000zł, 
jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

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

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat w kwocie 
2.979.000zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały, 

b) 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 40.000zł, jak w załączniku Nr 7 do 
uchwały, 

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych po-
wiatu w kwocie 3.019.200zł, 

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez powiat 
na podstawie porozumień z organami admi-
nistracji rządowej w kwocie 10.022zł, 

e) subwencja ogólna w kwocie 9.574.880zł,  
w tym: 

- część oświatowa 6.997.833zł, 

- część wyrównawcza 1.407.261zł, 

- część równoważąca 1.169.786zł, 

f) dochody własne w kwocie 5.127.898zł, 

g) środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych 
85.000zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Su-
lęcińskiego na 2006r. w kwocie 22.796.000zł, jak  
w załączniku Nr 2 do uchwały. 

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

1) wydatki bieżące kwotę 22.536.700zł, w tym: 

- kwotę 13.824.174zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

- kwotę 724.593zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

- kwotę 460.000zł na wydatki związane z ob-
sługą długu powiatu; 

2) wydatki majątkowe kwotę 259.300zł, w tym: 

- kwotę 11.500zł na wydatki związane z wie-
loletnimi programami inwestycyjnymi, jak 
w załączniku Nr 8 do uchwały. 

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

1) wydatki w kwocie 2.979.000zł na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rzą-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat, jak w załączniku  
Nr 7 do uchwały; 

2) wydatki w kwocie 40.000zł na realizację inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez powiat, jak 
w załączniku Nr 7 do uchwały. 

§ 3. Tworzy się rezerwy: 

a) ogólną w kwocie 200.000zł, 

b) celową w kwocie 50.000zł, na zadania bieżące 
w oświacie. 

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2006r. na 
kwotę 1.960.000zł. 

2. Deficyt budżetowy, o którym mowa w ust. 1, 
zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem  
w bankach krajowych. 

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

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sulę-
cinie do: 
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1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermi-
nowych w roku budżetowym do wysokości 
2.000.000zł; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami; 

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

4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań 
powiatu. 

2. Określa się kwotę 2.000.000zł, do której Za-
rząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku 
Nr 4. 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 5. 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków 
gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załączni-
kiem Nr 6. 

§ 9. Określa się limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 
8. 

§ 10. Określa się wydatki na programy i projek-
ty realizowane ze środków pochodzących z fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie  
z załącznikiem Nr 9. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu w Sulęcinie. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Irena Monit 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów budżetowych na 2006 rok 

 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2006r. 
1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo 30.000 

01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000  
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 30.000 

020   Leśnictwo 85.000 
02001  Gospodarka leśna 85.000  

 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekto-
ra finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 85.000 

600   Transport i łączność 30.000 
60014  Drogi publiczne powiatowe 30.000  

 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000 
700   Gospodarka mieszkaniowa 45.250 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.250 
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 19.000 

 
 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 26.250 

710   Działalność usługowa 452.500 
 71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 108.000 
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1 2 3 4 5 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 108.000 

71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 115.000 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 115.000 

71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 25.000 

71015  Nadzór budowlany 204.500 
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 164.500 

 
 

 

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40.000 

750   Administracja publiczna 142.383 
75011  Urzędy wojewódzkie 101.722 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 94.700 

 

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 7.022 

75020  Starostwa powiatowe 18.661 
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości  661 
0690 Wpływy z różnych opłat 7.000 

 

0970 Wpływy z różnych dochodów 11.000 
75045  Komisje poborowe 22.000 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz  inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 19.000 

 

 

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 3.000 

752   Obrona narodowa 500 
75212  Pozostałe wydatki obronne 500  

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 500 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.943.950 
75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.941.050 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 1.941.000 

 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 50 

75414  Obrona cywilna 2.900 

 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
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1 2 3 4 5 
   z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-

wami realizowane przez powiat 2.900 
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-

nostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 2.822.799 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-
rządu terytorialnego na podstawie ustaw 500.000 

 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 500.000 
75622  Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 2.322.799 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.282.799 

 

 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40.000 

758   Różne rozliczenia 9.604.880 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 6.997.833 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.997.833 

75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.407.261 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.407.261 

75814  Różne rozliczenia finansowe 30.000 
 0920 Pozostałe odsetki 30.000 

75832  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  1.169.786 

 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.169.786 
801   Oświata i wychowanie 30.000 

80120  Licea ogólnokształcące 20.000 
 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 20.000 

80130  Szkoły zawodowe 10.000 
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 6.000 

 

 

0830 Wpływy z usług 4.000 
851   Ochrona zdrowia 459.400 

85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 459.400 

 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat 459.400 

852   Pomoc społeczna 5.008.800 
85202  Domy pomocy społecznej 5.008.800 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 24.400 

0830 Wpływy z usług 1.965.200 

 
 

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżą-
cych zadań własnych powiatu 3.019.200 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.218 
85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.218  

 0970 Wpływy z różnych dochodów 22.218 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  158.320 
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85403  Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 65.000 

 0830 Wpływy z usług 65.000 
85410  Internaty i bursy szkolne  68.320 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów  o podobnym charakterze 20.000 

 

0830 Wpływy z usług 48.320 
85417  Szkolne schroniska młodzieżowe 25.000 

 

 0830 Wpływy z usług 25.000 
Ogółem 20.836.000 

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Plan wydatków budżetowych na 2006 rok 

 
Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2006r. 
1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 30.000 
 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym: 

a) wydatki bieżące 
30.000 
30.000 

020  Leśnictwo 94.000 
02001 Gospodarka leśna, w tym: 

a) wydatki bieżące 
88.000 
88.000 

 

02002 Nadzór nad gospodarką leśną, w tym: 
a) wydatki bieżące 

6.000 
6.000 

600  Transport i łączność 1.400.000 
 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacje 
b) wydatki majątkowe, w tym: 
- w.p.i. - 3.500 

1.400.000 
1.351.500 
242.000 
10.000 
48.500 

 
700  Gospodarka mieszkaniowa 38.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

38.000 
38.000 
9.000 

710  Działalność usługowa 452.500 
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

108.000 
108.000 
108.000 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym: 
a) wydatki bieżące 

115.000 
115.000 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: 
a) wydatki bieżące 

25.000 
25.000 

 

71015 Nadzór budowlany, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

204.500 
164.500 
133.000 
40.000 

750  Administracja publiczna 2.809.216 
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75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

101.722 
101.722 
101.722 

75019 Rady powiatów, w tym: 
a) wydatki bieżące 

160.000 
160.000 

75020 Starostwa powiatowe, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

2.379.780 
2.334.780 
1.452.000 

45.000 
75045 Komisje poborowe, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

22.000 
22.000 
7.980 

 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

145.714 
145.714 

4.500 
752  Obrona narodowa 500 
 75212 Pozostałe wydatki obronne, w tym: 

a) wydatki bieżące 
500 
500 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.996.060 
75404 Komendy wojewódzkie Policji, w tym: 

a) wydatki bieżące 
5.000 
5.000 

75405 Komendy powiatowe Policji, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

34.660 
34.660 
24.510 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

1.946.000 
1.946.000 
1.480.500 

75414 Obrona cywilna, w tym: 
a) wydatki bieżące 

6.900 
6.900 

 

75495 Pozostała działalność, w tym: 
a) wydatki bieżące 

3.500 
3.500 

757  Obsługa długu publicznego 460.000 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sa-

morządu terytorialnego, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
-   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 

 
460.000 
460.000 
460.000 

758  Różne rozliczenia 250.000 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 

a) rezerwa ogólna 
b) rezerwa celowa 

250.000 
200.000 
50.000 

801  Oświata i wychowanie 5.567.749 
80102 Szkoły podstawowe specjalne, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

331.384 
331.384 
315.815 

80111 Gimnazja specjalne, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

568.463 
568.463 
541.216 

80120 Licea ogólnokształcące, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

1.842.633 
1.842.633 
1.709.926 

 

80123 Licea profilowane, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

597.744 
597.744 
572.444 
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80130 Szkoły zawodowe, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

1.728.750 
1.728.750 
1.341.872 

80134 Szkoły zawodowe specjalne, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

364.675 
364.675 
345.213 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 
a) wydatki bieżące 

40.000 
40.000 

 

80195 Pozostała działalność, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

94.100 
94.100 
18.000 

851  Ochrona zdrowia 462.900 
85111 Szpitale ogólne, w tym: 

b) wydatki majątkowe, w tym: 
- w.p.i. - 3.500  

3.500 
3.500 

 

 

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieob-
jętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 

459.400 
459.400 
459.400 

852  Pomoc społeczna 6.070.600 
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- dotacje 

375.000 
375.000 
340.000 

85202 Domy pomocy społecznej, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

4.708.800 
4.708.800 
3.407.170 

85204 Rodziny zastępcze, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacje 

790.000 
790.000 
28.407 
374.593 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

181.500 
181.500 
138.155 

 

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 
15.300 
15.300 
3.240 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 986.613 
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

3.300 
3.300 
3.300 

85333 Powiatowe urzędy pracy, w tym: 
wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

632.072 
632.072 
520.286 

 

85395 Pozostała działalność, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

351.241 
351.241 
1.068 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 2.087.862 
 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w tym: 

a) wydatki bieżące, w tym: 
-     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe, w tym: 
-     w.p.i. - 4.500 

1.042.163 
 919.863 
588.539 
122.300 
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 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjali-

styczne, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

535.000 
535.000 
470.800 

 85410 Internaty i bursy szkolne, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

412.899 
412.899 
245.513 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 
a) wydatki bieżące 

53.600 
53.600 

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

38.700 
38.700 
9.998 

 85495 Pozostała działalność, w tym: 
a) wydatki bieżące 

5.500 
5.500 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000 
 92195 Pozostała działalność, w tym: 

a) wydatki bieżące 
55.000 
55.000 

926  Kultura fizyczna i sport 35.000 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 

a) wydatki bieżące 
35.000 
35.000 

Ogółem: 22.796.000 
 

 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2006r. 

 
Lp. Treść Kwota  
 Przychody budżetu 
1. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 2.800.000 
2. Razem przychody 2.800.000 
3. Dochody budżetu 20.836.000 
4. Razem przychody i dochody budżetu (2 + 3) 23.636.000 
 Rozchody budżetowe 
5. Spłata kredytów 840.000 
6. Razem rozchody 840.000 
7. Wydatki budżetu 22.796.000 
8. Razem rozchody i wydatki budżetu (6 + 7) 23.636.000 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXII/207/05 

Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  

i Kartograficznym w 2006 roku 
 

I. Stan środków obrotowych netto na początek roku 12.060 
1. Środki pieniężne 
2. Należności  
3. Zobowiązania 

12.060 
- 
- 

II. Przychody 200.000 
1. Przychody własne 
a) wpływy z usług 
b) odsetki 

200.000 
195.000 
5.000 

III. Wydatki 208.000 
1. Przelewy redystrybucyjne: 
a) CFGZGiK 
b) WFGZGiK 

2. Wydatki bieżące własne  
a) Wynagrodzenia bezosobowe  
b) Zakup materiałów i wyposażenia 
c) Zakup usług remontowych 
d) Zakup usług pozostałych 
e) Zakup usług dostępu do sieci Internet 

3. Wydatki inwestycyjne własne 
-  zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 

40.000 
20.000 
20.000 
138.000 
8.000 
40.000 
5.000 
80.000 
5.000 
30.000 
30.000 

IV.  Stan środków obrotowych netto  na koniec roku 4.060 
1. Środki pieniężne 
2. Należności  
3. Zobowiązania 

4.060 
- 
- 

 
Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 
 

I.    Stan środków na początek roku - 
II.   Przychody razem 50.000 
1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 

pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych 
 

50.000 
III. Wydatki razem 50.000 
1. Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrówno-

ważonego rozwoju, w tym: 
- programy ochrony środowiska, 
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, m.in. urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 

2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważo-
nego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań kontrolnych i pomiarowych oraz badań sta-
nu środowiska, w tym: 

 
33.500 

 
 
 

 
 
 
16.500 
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- szkolenia z zakresu ochrony środowiska                                        
- wykonywanie badań kontrolnych stanu środowiska                      
- zakup literatury i czasopism z zakresu ochrony środowiska          
- konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży                                 
- serwis kserokopiarki                                                                       
- aktualizacje programów komputerowych                                       
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem            

IV.  Stan środków na koniec roku - 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 

z dnia 30 grudnia 2005r. 
 
 
 

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2006 rok 
 

Przychody Wydatki 
Klasyfikacja 

w tym: w tym: 
Nazwa gospodarstwa pomocniczego 

Dział Rozdz. 
Razem Wpływy 

z usług 
Pozostałe 
przychody 

Dotacje 
przedmio-
towe 

Razem Wynagrodzenia 
i pochodne od 
wynagrodzeń 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych  
- Warsztaty Szkolne 

801 80197 
51.000 25.000 26.000 - 51.000 - 51.000 

Ogółem: 51.000 25.000 26.000 - 51.000 - 51.000 
 
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego:           - 
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:              - 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1778 
Województwa Lubuskiego Nr 95 
 

7509 

 Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  

zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2006 rok 
 
Dochody - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -  § 2110 
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2006r. 
1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo 30.000 

01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000  
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-

żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 30.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 19.000 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.000  

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 19.000 

710   Działalność usługowa 412.500 
71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 108.000 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 108.000 

71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 115.000 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-

żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 115.000 

71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-

żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 25.000 

71015  Nadzór budowlany 164.500 

 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 164.500 

750   Administracja publiczna 113.700 
75011  Urzędy wojewódzkie 94.700 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 94.700 

75045  Komisje poborowe 19.000 

 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz  inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat  19.000 

752   Obrona narodowa 500 
75212  Pozostałe wydatki obronne 500  

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat  500 
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1 2 3 4 5 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.943.900 

75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.941.000 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-

żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 1.941.000 

75414  Obrona cywilna 2.900 

 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 2.900 

851   Ochrona zdrowia 459.400 
85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 459.400 
 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 459.400 

Ogółem 2.979.000 
 
Dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakre-
su administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 6410 

 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2006r. 
710   Działalność usługowa 40.000 

71015  Nadzór budowlany 40.000  

 
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40.000 

Ogółem 40.000 
 

Wydatki – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne  
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa 
Plan  

na 2006r. 
1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo 30.000 

01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000  
 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 19.000 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.000  

 4300 Zakup usług pozostałych 19.000 
710   Działalność usługowa 412.500 

71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 108.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.241 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.548 

 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.211 
71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 115.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 115.000 
71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 25.000 
71015  Nadzór budowlany 164.500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.900 
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 36.100 

 

 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.200 
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1 2 3 4 5 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.100 
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.700 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500 
4300 Zakup usług pozostałych 14.550 
4410 Podróże służbowe krajowe 7.200 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.650 

  

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1.600 
750   Administracja publiczna 113.700 

75011  Urzędy wojewódzkie 94.700 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79.128 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.634 

 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.938 
75045  Komisje poborowe 19.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 
4120 Składki na Fundusz Pracy 40 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.240 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.220 
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 700 
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 

 

 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 
752   Obrona narodowa 500 

75212  Pozostałe wydatki obronne 500  
 4300 Zakup usług pozostałych 500 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.943.900 
75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.941.000 

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  
i funkcjonariuszom 133.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000 
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjo-

nariuszy 1.262.000 
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy 85.000 
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz na-

grody roczne dla funkcjonariuszy 106.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.500 
4120 Składki na Fundusz Pracy 500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariu-

szy 96.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 
4220 Zakup środków żywności 1.000 
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1.000 
4260 Zakup energii 40.000 
4270 Zakup usług remontowych 26.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 10.000 
4300 Zakup usług pozostałych 64.000 
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.800 
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000 
4430 Różne opłaty i składki 3.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800 

 
 

4480 Podatek od nieruchomości 8.450 
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1 2 3 4 5 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100  
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 350 

75414  Obrona cywilna  2.900 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.250 

 

 
4300 Zakup usług pozostałych 1.650 

851   Ochrona zdrowia 459.400 
85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie-

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 459.400 
 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 459.400 
Ogółem 2.979.000 
 
Wydatki – na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
 

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2006r. 
710   Działalność usługowa 40.000 

71015  Nadzór budowlany 40.000  
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 

Ogółem 40.000 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Sulęcińskiego 
 

W tym wysokości wydatków  w roku budżetowym 
i dwóch kolejnych latach 

2006 2007 2008 

Dz. Rozdz. 
Nazwa 
podziałki 
klasyfikacji 

Nazwa 
programu 

inwestycyjnego  
i zadania 

Jednostka orga-
nizacyjna 
realizująca 
program lub 
koordynująca 
wykonywanie 
programu 

O
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ji 
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cz
n
e 
n
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ła
d
y 
 

fi
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e 
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m
 

z 
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e 
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n
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

600  Transport i łączność  

 

60014 Drogi publiczne 
powiatowe 

Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 11-416 
Słońsk - Chartów - Ośno, 
w km 0+ 070 – 6 + 470.  
Planowana szerokość 
jezdni 6m, w tym: 
- roboty budowlane 
(drogowe), 
- studium wykonalności, 
raport oddziaływania na 
środowisko,  
- nadzór inwestorski, 
- audyt zewnętrzny 

Zarząd 
 Powiatu 

2004 
-2007 

6.197.805 3.500 3.500 - 6.182.305 1.542.952 4.639.353 - - - 
851  Ochrona zdrowia 

 

85111 Szpitale ogólne Podniesienie jakości  
i dostępności opieki 
zdrowotnej nad kobie-
tami i dziećmi w Po-
wiecie Sulęcińskim 

Zarząd 
 Powiatu 

2005 
-2007 

1.300.000 3.500 3.500 - 1.296.500 191.500 1.105.000 - - - 
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wycho-
wawcze 

Budowa Sali Rehabili-
tacyjno - Sportowej  
z Zapleczem Socjal-
nym (SOS-W w Sulę-
cinie) 

Specjalny Ośro-
dek Szkolno  

– Wychowawczy  
w Sulęcinie 

2004 
-2007 

1.835.000 4.500 4.500 - 1.796.340 445.710 1.350.630 - - - 
Razem 9.332.805 11.500 11.500 - 9.275.145 2.180.162 7.094.983    
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XXXII/207/05 
Rady Powiatu w Sulęcinie 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a  

ustawy o finansach publicznych) 
 

w tym: Planowane wydatki 

2006r.  

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 
z tego źródła 
finansowania: 

z tego źródła finansowania: 
Projekt 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
struktu- 
ralnych 

Klasyfi- 
kacja 
(dział, 
rozdział) 

Wydatki 
w okresie 
realizacji 
projektu 
(całkowita 
wartość 
projektu) 

Środki 
z budżetu 
krajowe-

go 

Środki 
z budżetu 

UE 
Wydatki 
razem  Wydatki 

razem 

p
o
ży
cz
ki
  

i 
kr
ed
yt
y 

o
b
lig
ac
je
  

p
o
zo
st
ał
e 

**
 

Wydatki 
razem 

pożyczki 
na prefi-
nansowa- 
nie z bu- 
dżetu 

państwa 

p
o
ży
cz
ki
  

i 
kr
ed
yt
y 

o
b
lig
ac
je
  

p
o
zo
st
ał
e 
 

Lp. 
  

      (6+7)     (9+13) (10+11+12)       (14+15+16+17)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Wydatki majątkowe razem x 8.000 8.000 - 8.000 8.000 8.000 - - - - - - - 

Program:  ZPORR 

Priorytet: 3 

Działanie: 3.1  
nazwa projektu: A  
(razem)  

Dz. 600 
Rozdz. 60014 3.500 3.500 - 3.500 3.500 3.500 - - - - - - - 

1.1 

2006   3.500 3.500 - 3.500 3.500 3.500 - - - - - - - 

Program: ZPORR                

Priorytet: 3 

Działanie: 3.5.1  
nazwa projektu: B  
(razem)  

Dz. 854 
Rozdz. 85403 4.500 4.500 - 4.500 4.500 4.500 - - - - - - - 

1.2 

2006   4.500 4.500 - 4.500 4.500 4.500 - - - - - - - 

II Wydatki bieżące razem x - - - - - - - - - - - - - 

Program:  

Priorytet:  

Działanie:   
nazwa projektu:  
(razem)   - - - - - - - - - - - - - 

2.1 

2006   - - - - - - - - - - - - - 
Ogółem (I+II)  8.000 8.000 - 8.000 8.000 8.000 - - - - - - - 
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* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 
A - Przebudowa drogi powiatowej nr 11 – 416 Słońsk – Chartów – Ośno, w km 0+070-6+470. Planowana szerokość jezdni 6m, w tym: 

- roboty budowlane (drogowe), 
- studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko,             
- nadzór inwestorski, 
- audyt zewnętrzny. 

B - Budowa Sali Rehabilitacyjno – Sportowej z Zapleczem Socjalnym (SOS-W w Sulęcinie).   
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