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UKŁAD WYKONAWCZY BUDśETU GMINY
NA 2009 ROK
URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM
Dz. Rozdz.

020
02001

600
60016

§

Wyszczególnienie
DOCHODY:

Plan
17.375.428,-

I. D o c h o d y

15.654.710,-

własne

Leśnictwo
Gospodarka leśna
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
/czynsz za dzierŜawę obwodów łowieckich/

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin

700
70005
0470
0750

0770
0920

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
óó
óó
Dochody
ó
z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki

10.000,10.000,10.000,-

1.445.000,1.445.000,5.000,1.440.000,-

327.200,327.200,7.000,20.000,-

300.000,200,-
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750
75023
75095

756
75601

§

Wyszczególnienie

Plan

Administracja publiczna
Urząd gminy
0970 Wpływy z róŜnych dochodów

20.000,10.000,10.000,-

Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów

10.000,10.000,-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

75615

0310
0320
0330
0340
0490
0500
0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0430
0490

0500
0910

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z innych kolalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków idarowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
- opłata adiacencka
- 10.000 zł
- opłata prolongacyjna - 500 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat

5.635.996,5.000,5.000,1.798.000,1.580.000,150.000,35.000,22.000,1.000,7.000,3.000,1.838.000-

660.000,890.000,10.000,180.000,25.000,2.500,10.500,-

50.000,10.000,-
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§

Wyszczególnienie

Plan

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej

28.000,-

75619

Wpływy z róŜnych rozliczeń
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

90.000,90.000,-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

1.876.996,-

RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa

7.739.268,5.131.099,-

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa

2.521.795,2.521.795,-

75814

RóŜne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki

75831

Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa

758
75801

801
80195

851
85154

28.000,-

1.706.996,170.000,-

5.131.099,-

10.000,10.000,76.374,76.374,-

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizaję własnych zadań bieŜącyh gmin

29.246,29.246,29.246,-

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu

90.000,90.000,90.000-

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gminy

328.000,189.000,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gminy

89.000,89.000,-

85295

Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gminy

50.000,50.000,-

852
85214

189.000,-
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921
92116

750
75011

751
75101

752
75212

754
75414

§

Wyszczególnienie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan
30.000,30.000,30.000,-

II. D o c h o d y z a d a ń z l e c o n y c h

1.720.718,-

Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

69.460,69.460,69.460,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

1.258,-

Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

1.000,1.000,1.000,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Obrona cywilna
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

1.000,-

1.258,1.258,-

1.000,1.000,-
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§

Wyszczególnienie

Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

Plan
1.648.000,1.564.000,1.564.000,-

9.000,9.000,-

75.000,75.000,-
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010
01010

01030

§

4170
4210
4270
4300
4430
6050

71004

71095

10.693.118,-

I. W y d a t k i z a d a ń w ł a s n y c h

10.620.400,-

Izby rolnicze
2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
RóŜne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz
i opinii
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
4430 RóŜne opłaty i składki
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych

4170
4210
4300
4390

750
75022
3030
4210
4300
4370

Plan

WYDATKI :

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
(- kanalizaja sanitarna Gorzów Śl. Jastrzygowice
1.224.000,- budowa przepompowni wody w Skrońsku
70.000,-

600

710

Wyszczególnienie

Administracja publiczna
Rada gminy
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stajonarnej

1.317.000,1.294.000,1.294.000,-

23.000,23.000,-

3.184.000,3.184.000,5.000,30.000,29.000,25.000,1.000,3.094.000,196.700,120.000,90.000,30.000,76.700,1.000,1.000,31.200,13.000,500,30.000-

1.960.70085.000,70.000,4.000,1.500,1.500,-
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4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji

5.000,2.000,500,-

Urząd gminy
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikayjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz
i opinii
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

1.720.000,200,950.000,75.000,152.000,24.500,23.400,-

75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4500
4700
4740
4750
6050
75075

Wyszczególnienie

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień ( umów )
między jednostkami samorządu terytorialnego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych

500,-

5.000,70.900,50.000,7.000,600,75.000,16.000,12.000,2.000,20.000,2.000,6.000,30.400,4.000,15.000,4.000,25.000,150.000,55.700,3.200,100,2.000,20.400,30.000,-
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75095
2320
3020
4010
4110
4120
4210
4300
4430

754
75412
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430

756
75647
4100
4110
4170
4210
4300
4410
4610
4740

Wyszczególnienie

Plan

Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
RóŜne opłaty i składki
/składka na rzecz Związku Miast i Gmin źródła rzeki
Prosny –
3.000 zł.,
-składka na Stowarzyszenie LGD Górna Prosna
11.300 zł
- składka Kluczborsko-Oleska Lokalna Org.
Turystyczna
1.000 zł )

100.000,1.600,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikayjnych
telefonii komórkowej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki

210.000,-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200,42.000,6.400,1.000,8.000,23.800,17.000,-

210.000,30.000,4.300,100,36.500,59.900,12.000,35.000,6.000,10.000,1.000,200,15.000,-

67.000,67.000,50.000,500,4.500,1.200,8.000,2.000,500,300,-
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75702

758
75809

75818

801
80146

852
85295

853
85311
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Wyszczególnienie

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych , kredytów i poŜyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego

RóŜne rozliczenia
Rozliczenia mieędzy jednostkami samorządu
terytorialnego
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy

Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan
80.000,80.000,80.000,-

312.000,300.000,300.000,-

12.000,12.000,-

9.300,9.300,9.300,-

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
2580 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
/w tym:
dla Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS
35.000 zł.
dla stacji CARITAS
37.000 zł./

72.000,72.000,72.000,-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień ( umów
między jednostkami samorządu terytorialnego

15.000,15.000,15.000,-
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Wyszczególnienie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu
budŜetowego

Plan
634.700,114.700,114.700,-

90003

Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup usług pozostałych

45.000,45.000,-

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4300 Zakup usług pozostałych

35.000,35.000,-

90015
4260
4270
4300
6050
90095

921
92109

92116

926
92601

92605

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestyyjne jednostek budŜetowych
( rewitalizacja i zagospodarowanie parku )

357.000,180.000,59.000,1.000,117.000,83.000,3.000,80.000,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
w tym:
/dotacja dla MGOK 210.000,dotacja dla świetlic 30.000,dotacja dla MGOK na wydatki majątkowe 50.000 ,-)

490.000,290.000,290.000,-

Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury

200.000,200.000,-

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
(budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.)
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 RóŜne opłaty i składki

2.072..000,2.000.000,2.000.000,72.000,70.000,1.000,500,500,-
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750
75011
4010
4110
4120
4210
4300
4410
4740

751
75101
4010
4110
4120
4210
4740

752
75212

754
75414

Wyszczególnienie

Plan

II. W Y D A T K I z a d a ń z l e c o n y c h

72.718,-

Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarkiego i urządzeń kserograficznych

69.460,69.460.52.000,7.900,1.270,3.600,3.790,700,200,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.258,1.258,1.000,152,25,38,43,-

Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
4300 Zakup usług pozostałych

1.000,1.000,1.000,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Obrona cywilna
4300 Zakup usług pozostałych

1.000,1.000,1.000,-
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