
ZARZĄDZENIE  Nr 1 /22 

WÓJTA  GMINY STRZELECZKI  

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.1) oraz  art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305 ze zm. 2) Wójt Gminy Strzeleczki, zarządza  co następuje:    

§ 1. Ustala się plan finansowy  budżetu Gminy Strzeleczki na 2022 rok w zakresie: 

− planu dochodów i przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 

− planu wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy zgodnie  

z załącznikiem Nr 2 a, Nr 2 b, Nr 2 c, Nr 2 d, Nr 2 e, Nr 2 f, Nr 2 g, Nr 2 h, Nr 2 i 

− planu zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz na tablicy ogłoszeń   

w Urzędzie Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  

 

 

 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 oraz poz. 1773 
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Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan
w tym zadania 

zlecone

020 3 000,00 0,00

02001 3 000,00 0,00

0750

wpływy 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 - czynsz za 

obwody łowieckie

3 000,00

400 1 201 000,00 0,00

40002 1 201 000,00 0,00

0830 wpływy z usług 1 200 000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

630 42 500,00 0,00

63095 42 500,00 0,00

0750

wpływy 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

2 500,00

0830 wpływy z usług - opłata za noclegi 40 000,00

700 202 000,00 0,00

70005 56 000,00 0,00

0470
wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności
11 700,00

0550

wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości

28 000,00

Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2022

Gospodarka leśna

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

Dostarczanie wody

Turystyka

Pozostała działalność

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Leśnictwo

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki 
z dnia 4 stycznia 2022
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0750

wpływy 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

14 300,00

0830 wpływy z usług 1 000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

70007 146 000,00 0,00

0750

wpływy 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

146 000,00

750 64 224,00 63 824,00

75011 63 924,00 63 824,00

2010

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

63 824,00 63 824,00

2360

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami

100,00

75023 300,00 0,00

0690 wpływy z różnych opłat 100,00

0830 wpływy z usług 100,00

0970 wpływy z różnych dochodów 100,00

751 1 522,00 1 522,00

75101 1 522,00 1 522,00

2010

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

1 522,00 1 522,00

752 1 000,00 1 000,00

75212 1 000,00 1 000,00

2010

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

1 000,00 1 000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 

gminy

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie 

Urzędy gmin

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne
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754 9 928,00 8 928,00

75412 1 000,00 0,00

0830 wpływy z usług 1 000,00 0,00

75414 8 928,00 8 928,00

2010

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

8 928,00 8 928,00

756 9 435 720,00 0,00

75601 20 100,00 0,00

0350

wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty 

podatkowej

20 000,00 0,00

0910

wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłąt z tytułu 

podatków i opłat

100,00 0,00

75615 1 340 000,00 0,00

0310
wpływy z podatku od 

nieruchomości
1 020 000,00

0320 wpływy z podatku rolnego 125 000,00
0330 wpływy z podatku leśnego 155 000,00

0340
wpływy z podatku od środków 

transportowych
32 000,00

0500
wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
5 000,00

0910

wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

3 000,00

75616 2 656 900,00 0,00

0310
wpływy z podatku od 

nieruchomości
1 610 000,00

0320 wpływy z podatku rolnego 630 000,00

0330 wpływy z podatku leśnego 1 800,00

0340
wpływy z podatku od środków 

transportowych
200 000,00

0360
wpływy z podatku od spadków i 

darowizn
50 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Obrona Cywilna

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno-prawnych 

oraz podatków i opłat od osób fizycznych
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0500
wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
160 000,00

0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00

0910

wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

5 000,00

75618 59 000,00 0,00

0270

Wpływy z części opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym

15 000,00

0410 wpłaty z opłaty skarbowej 34 000,00

0690 wpływy z różnych opłat 10 000,00

75619 20 100,00 0,00

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00

0910

wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

100,00

75621 5 339 620,00 0,00

0010
wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych
5 192 826,00

0020
wpływy z podatku dochodowego od 

osób prawnych
146 794,00

758 13 162 304,00 0,00

75801 8 717 358,00 0,00

2920
subwencje ogólne z budżetu 

państwa
8 717 358,00

75807 4 442 946,00 0,00

2920
subwencje ogólne z budżetu 

państwa
4 442 946,00

75814 2 000,00 0,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

801 492 000,00 0,00

80104 Przedszkola 492 000,00 0,00

0660
wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 
70 000,00

0670

wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

70 000,00

0830 wpływy z usług 32 000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 320 000,00

851 116 000,00 0,00

85154 116 000,00 0,00

0480
wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 
116 000,00

Wpływy z różnych rozliczeń

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego

Różne rozliczenia finansowe

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia
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852 358 500,00 0,00

85202 32 000,00 0,00

0830 wpływy z usług 32 000,00

85213 9 000,00 0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa  na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

9 000,00

85214 109 000,00 0,00

0830 wpływy z usług 10 000,00

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
1 000,00

2030

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa  na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

98 000,00

85216 99 500,00 0,00

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
500,00

2030

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa  na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

99 000,00

85219 64 000,00 0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa  na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

64 000,00

85228 30 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 30 000,00

85230 15 000,00 0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa  na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

15 000,00

855 4 641 000,00 4 611 000,00

85501 2 698 000,00 2 694 000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
3 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe

Pomoc społeczna

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

Zasiłki stałe

Pomoc w zakresie dożywiania

Domy pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej
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2060

dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci

2 694 000,00 2 694 000,00

85502 1 923 000,00 1 897 000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
5 000,00 0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

1 897 000,00 1 897 000,00

2360

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami

20 000,00 0,00

85513 20 000,00 20 000,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

20 000,00 20 000,00

900 2 585 593,59 0,00

90002 2 385 500,00 0,00

0490

wpływy z innych lokalnych opłat 

pobiernych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

2 383 500,00

0910

wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

2 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi
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90005 21 000,00 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

21 000,00

90008 172 993,59 0,00

2057

dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o tórych mowa w 

art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

172 993,59

90019 5 000,00 0,00

0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00

90020 100,00 0,00

0400 wpływy z opłaty produktowej 100,00

90095 1 000,00 0,00

0690 wpływy z różnych opłat 1 000,00

32 316 291,59 4 686 274,00

010 7 701 892,00 0,00

01044 7 701 892,00 0,00

6208 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625

101 892,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Razem dochody bieżące

DOCHODY MAJĄTKOWE

Rolnictwo i łowiectwo

Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu

Ochrona różnorodności biologicznej i 

krajobrazu

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych

Pozostała działalność
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6330

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

inwestycjii zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo - gminnych)

7 600 000,00

600 1 066 508,00 0,00

1 066 508,00 0,00

6208 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625

1 066 508,00

700 8 000,00 0,00

70005 1 000,00 0,00

0870 wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
1 000,00

70007
7 000,00 0,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnnego 

nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości

7 000,00

801 1 200 000,00 0,00

80101 1 200 000,00 0,00

6208 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625

1 200 000,00

9 976 400,00 0,00

42 292 691,59 4 686 274,00

§ Plan

957 3 819 247,41

3 819 247,41

Razem dochody majątkowe

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 

gminy

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

60016 Drogi publiczne gminne

OGÓŁEM:

Wyszczególnienie

Nadwyżki z lat ubiegłych

OGÓŁEM DOCHODY

Plan przychodów
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Plan wydatków budżetu gminy                                    

na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
010    9 419 100,00 zł                      -   zł 

01009          16 000,00 zł                      -   zł 

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym  jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych      

         16 000,00 zł 

01030          15 100,00 zł                      -   zł 

2850
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 

2% uzyskanych  wpływów z podatku rolnego
         15 100,00 zł 

01043    1 180 000,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
   1 180 000,00 zł 

rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

gminy 
      150 000,00 zł 

wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w 

chlorator, założenie sondy i monitoringu na 

zbiorniku w Mosznej

        60 000,00 zł 

projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody 

wraz z tranzytem
      300 000,00 zł 

modernizacja Stacji Uzdaniania Wody w 

Nowym Budzie
      670 000,00 zł 

01044    8 200 000,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
   8 200 000,00 zł 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy 
      400 000,00 zł 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Strzeleczki
   7 800 000,00 zł 

01095            8 000,00 zł                      -   zł 

4270 zakup usług remontowych            8 000,00 zł 

4270/102 zakup usług remontowych           8 000,00 zł 

400        501 060,00 zł                      -   zł 
40002        501 060,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          93 800,00 zł 

4260 zakup energii        220 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        119 760,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          56 500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          11 000,00 zł 

Urząd Gminy Strzeleczki

Rolnictwo i łowiectwo

Spółki wodne

Izby Rolnicze

Infrastruktura wodociągowa wsi

Pozostała działalność - fundusz sołecki

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dostarczanie wody

Załącznik Nr 2a 
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 
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600    2 176 740,00 zł                      -   zł 

60016    2 047 000,22 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          22 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          353 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          68 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki             4 000,22 zł 

6058
przebudowa dróg gminnych - ul. Leśnej i 

Bocznej w Racławiczkach
   1 066 508,00 zł 

6059
przebudowa dróg gminnych - ul. Leśnej i 

Bocznej w Racławiczkach
      533 492,00 zł 

60016          55 739,78 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            5 000,00 zł                      -   zł 

4210/107 zakup materiałów i wyposażenia           4 000,00 zł 

4210/110 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            50 739,78 zł                      -   zł 

4270/104 zakup usług remontowych           18 739,78 zł 

4270/105 zakup usług remontowych           27 000,00 zł 

4270/107 zakup usług remontowych             5 000,00 zł 
60017          74 000,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia         54 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          20 000,00 zł 

630        113 000,00 zł                      -   zł 

63095
       113 000,00 zł                      -   zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne            1 800,00 zł 

4120 składka na Fundusz Pracy               200,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe            8 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          15 000,00 zł 

4260 zakup energii          22 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          30 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          10 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
           1 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki            1 000,00 zł 

4480 podatek od nieruchomości          17 000,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego
           7 000,00 zł 

700        507 500,00 zł                      -   zł 

70005        207 500,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          90 000,00 zł 

4260 zakup energii            8 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          40 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          56 500,00 zł 

4390
zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii
           8 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki            3 000,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego
           2 000,00 zł 

Drogi publiczne gminne

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - fundusz sołecki

Turystyka

Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy                  

w Dobrej

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Drogi wewnętrzne
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70007        300 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          35 000,00 zł 

4260 zakup energii            3 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        152 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          10 000,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
       100 000,00 zł 

budowa szamba w Pisarzowicach       100 000,00 zł 

710        183 700,00 zł                      -   zł 

71004        183 700,00 zł                      -   zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          35 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        147 700,00 zł 

750    3 979 624,00 zł       63 824,00 zł 

75011            4 929,00 zł         4 929,00 zł 

4010/1 wynagrodzenia osobowe pracowników            3 800,00 zł         3 800,00 zł 

4040/1 dodatkowe wynagrodzenie roczne               323,00 zł             323,00 zł 

4110/1 składki na ubezpieczenie społeczne               705,00 zł             705,00 zł 

4120/1 składki na fundusz pracy               101,00 zł             101,00 zł 

           8 536,00 zł         8 536,00 zł 

4010/2 wynagrodzenia osobowe pracowników            6 600,00 zł         6 600,00 zł 

4040/2 dodatkowe wynagrodzenie roczne               560,00 zł             560,00 zł 

4110/2 składki na ubezpieczenie społeczne            1 206,00 zł         1 206,00 zł 

4120/2 składki na fundusz pracy               170,00 zł             170,00 zł 

         50 359,00 zł       50 359,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników          37 500,00 zł       37 500,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            3 187,00 zł         3 187,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne            6 957,00 zł         6 957,00 zł 

4120 składki na fundusz pracy               996,00 zł             996,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia               500,00 zł             500,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług            1 019,00 zł         1 019,00 zł 

4410 podróże służbowe               200,00 zł             200,00 zł 

75022        161 000,00 zł                      -   zł 

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych        155 280,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych            4 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
              720,00 zł 

75023    3 574 000,00 zł                      -   zł 

3020
wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń
         16 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    2 332 350,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne        155 300,00 zł 

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne          35 000,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne        409 800,00 zł 

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie – ewidencja działalności 

gospodarczej

Urzędy Wojewódzkie – zadania obronne

Urzędy Wojewódzkie - sprawy obywatelskie 

Rady Gmin

Urzędy Gmin

Plany zagospodarowania przestrzennego 

Działalność usługowa

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
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4120 składki na fundusz pracy          58 550,00 zł 

4140 wpłaty na PFRON          28 000,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe            2 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia        125 900,00 zł 

4260 zakup energii          40 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          12 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych            3 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        224 600,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
         16 000,00 zł 

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia               100,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          16 000,00 zł 

4420 podróże służbowe-zagraniczne            1 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki            8 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
         45 000,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego
         15 400,00 zł 

4610
koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
           7 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
         18 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
           5 000,00 zł 

75095        130 800,00 zł                      -   zł 

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych          46 800,00 zł 

4190 nagrody konkursowe            1 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          10 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          45 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          28 000,00 zł 

         50 000,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          25 000,00 zł                      -   zł 

4210/1 zakup materiałów i wyposażenia         25 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          25 000,00 zł                      -   zł 

4300/1 zakup usług pozostałych         25 000,00 zł 

751            1 522,00 zł         1 522,00 zł 

75101
           1 522,00 zł         1 522,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe            1 120,00 zł         1 120,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne               191,52 zł             191,52 zł 

4120 składki na fundusz pracy                  27,44 zł               27,44 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia               133,04 zł             133,04 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe                  50,00 zł               50,00 zł 

752            1 000,00 zł         1 000,00 zł 

75212            1 000,00 zł         1 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
           1 000,00 zł         1 000,00 zł 

Pozostała działalność – promocja gminy 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony 

prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli 

i ochrony prawa

Pozostała działalność

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne
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754        443 128,00 zł         8 928,00 zł 

75404          10 000,00 zł                      -   zł 

2300
wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy           
         10 000,00 zł 

75410          10 000,00 zł                      -   zł 

2300
wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy           
         10 000,00 zł 

75412        310 000,00 zł                      -   zł 

3020
wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
         14 000,00 zł 

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych            1 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników          15 600,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            1 300,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne          10 200,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy            1 400,00 zł 

4140 wpłaty na PFRON               300,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          42 600,00 zł 

4190 nagrody konkursowe            1 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          59 288,00 zł 

4260 zakup energii          35 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          60 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          10 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          15 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
           3 000,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe               100,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          27 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
              512,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego
         10 000,00 zł 

4600

kary, odszkodowania i grzywny  wypłacane 

na rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych
           2 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
              500,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
              200,00 zł 

75412          43 000,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          37 000,00 zł                      -   zł 

4210/103 zakup materiałów i wyposażenia           5 000,00 zł 

4210/107 zakup materiałów i wyposażenia           5 000,00 zł 

4210/108 zakup materiałów i wyposażenia         20 000,00 zł 

4210/110 zakup materiałów i wyposażenia           4 000,00 zł 

4210/111 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            1 000,00 zł                      -   zł 

4270/110 zakup usług remontowych           1 000,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
           5 000,00 zł                      -   zł 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Pańśtwowej Straży Pożarnej

Komendy wojewódzkie policji

Ochotnicze Straże Pożarne 

Ochotnicze Straże Pożarne - fundusz sołecki
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/109
wykonanie projektu termomodernizacji 

budynku OSP Ścigów
          5 000,00 zł 

75414            8 928,00 zł         8 928,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników            6 900,00 zł         6 900,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne               580,00 zł             580,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne            1 268,00 zł         1 268,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy               180,00 zł             180,00 zł 

75421            4 000,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            3 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych               600,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych               400,00 zł 

75495          57 200,00 zł                      -   zł 

4190 nagrody konkursowe            4 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          20 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          33 200,00 zł 

757          30 000,00 zł                      -   zł 

75702          30 000,00 zł                      -   zł 

8110

odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez jst 

kredytów i pożyczek

         30 000,00 zł 

758        194 000,00 zł                      -   zł 

75814            4 000,00 zł                      -   zł 

3020
wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
           4 000,00 zł 

75818        190 000,00 zł                      -   zł 

4810 Rezerwy        190 000,00 zł                      -   zł 

rezerwa ogólna       100 000,00 zł 

rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego         90 000,00 zł 

801    1 931 000,00 zł                      -   zł 

80101    1 769 000,00 zł                      -   zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
           7 000,00 zł                      -   zł 

Projekt termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Racławiczkach
          7 000,00 zł 

6058
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
   1 200 000,00 zł                      -   zł 

Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Strzeleczkach
   1 200 000,00 zł 

6059
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
       562 000,00 zł                      -   zł 

Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Strzeleczkach
      562 000,00 zł 

           3 000,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł                     -   zł 

4210/104 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 
4210/110 zakup materiałów i wyposażenia           2 000,00 zł 

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zarządzanie kryzysowe

Szkoły podstawowe - fundusz sołecki

Obrona Cywilna

Pozostała działalność

Szkoły podstawowe 

Rezerwy ogólne i celowe

Oświata i wychowanie

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego
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80104        159 000,00 zł                      -   zł 

4330

zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego
         95 000,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
         64 000,00 zł                      -   zł 

Projekt termomodernizacji budynku 

Przedszkola w Dobrej 
          7 000,00 zł 

Projekt termomodernizacji budynku 

Przedszkola w Pisarzowicach
          7 000,00 zł 

Projekt adaptacji budynku szkoły na budynek 

przedszkolny wraz z częścią pod opiekę dla 

dzieci do lat 3
        50 000,00 zł 

851        131 300,00 zł                      -   zł 

85121               300,00 zł                      -   zł 

4430 różne opłaty i składki               300,00 zł 

85153            5 500,00 zł                      -   zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne               150,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy                  50,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe               800,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            1 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek            1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych            1 000,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe               500,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
           1 000,00 zł 

85154        125 500,00 zł                      -   zł 

2360

dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art. 221 ustawy,  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego

         10 000,00 zł 

3020
wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
           2 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe          32 800,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            2 500,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne            9 400,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy            1 500,00 zł 

4140 wpłaty na PFRON               500,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          24 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            4 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek            1 000,00 zł 

4260 zakup energii               600,00 zł 

4270 zakup usług remontowych               500,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych            1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          29 300,00 zł 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwalczenie narkomanii

Przedszkola

Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne
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4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
              800,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe            1 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki            1 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
           1 100,00 zł 

4610
koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
           1 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
           1 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
              500,00 zł 

852        133 612,00 zł                      -   zł 

85203          14 112,00 zł                      -   zł 

2310

dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst

         14 112,00 zł 

85205            3 000,00 zł 
                     -   zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe            1 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            1 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek               100,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych               200,00 zł 

4610
koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego
              100,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
              600,00 zł 

85214
           1 000,00 zł                      -   zł 

2910

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

           1 000,00 zł 

85216               500,00 zł                      -   zł 

2910

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

              500,00 zł 

85295        115 000,00 zł                      -   zł 

2360

dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art. 221 ustawy,  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego

       115 000,00 zł 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie

Zasiłki stałe

Pozostała działalność
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853            4 000,00 zł                      -   zł 

85311
           4 000,00 zł 

                     -   zł 

2310

dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst

           4 000,00 zł 

855          53 200,00 zł                      -   zł 

85501            4 000,00 zł                      -   zł 

2910

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

           3 000,00 zł 

4580 pozostałe odsetki            1 000,00 zł 

85502            6 000,00 zł                      -   zł 

2910

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

           5 000,00 zł 

4580 pozostałe odsetki            1 000,00 zł 

85516          43 200,00 zł                      -   zł 

2310

dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst

         43 200,00 zł 

900    4 676 890,00 zł 

90001        837 500,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          35 000,00 zł 

4260 zakup energii        120 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          80 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        545 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          55 000,00 zł 

4600

kary, odszkodowania i grzywny  wypłacane 

na rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

           2 500,00 zł 

90002    2 385 500,00 zł 

3020
wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
              500,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe        103 500,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            7 500,00 zł 

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne          20 000,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne          19 000,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy            3 000,00 zł 

4140 wpłaty na PFRON            1 300,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            2 000,00 zł 

4260 zakup energii          10 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            3 000,00 zł 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenie wychowawcze

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób 

niepełnosprawnych

Rodzina

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
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4280 zakup usług zdrowotnych               200,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych    2 209 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
           1 000,00 zł 

4410 podróże służbowe - krajowe               500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki               600,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
           2 400,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
           1 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
           1 000,00 zł 

90004          57 079,23 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          14 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          42 079,23 zł 

90004          59 920,77 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          26 337,86 zł 

4210/101 zakup materiałów i wyposażenia           4 000,00 zł 

4210/102 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 

4210/104 zakup materiałów i wyposażenia               500,00 zł 

4210/105 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 

4210/106 zakup materiałów i wyposażenia           1 200,00 zł 

4210/107 zakup materiałów i wyposażenia           4 537,86 zł 

4210/108 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł 

4210/109 zakup materiałów i wyposażenia           9 200,00 zł 

4210/110 zakup materiałów i wyposażenia               900,00 zł 

4210/111 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            8 794,12 zł 

4270/101 zakup usług remontowych               987,00 zł 

4270/105 zakup usług remontowych               307,12 zł 

4270/107 zakup usług remontowych           7 000,00 zł 

4270/109 zakup usług remontowych               100,00 zł 

4270/110 zakup usług remontowych               200,00 zł 

4270/111 zakup usług remontowych               200,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych          24 788,79 zł 

4300/101 zakup usług pozostałych           5 000,00 zł 

4300/102 zakup usług pozostałych           1 000,00 zł 

4300/103 zakup usług pozostałych         10 000,00 zł 

4300/104 zakup usług pozostałych           2 000,00 zł 

4300/105 zakup usług pozostałych           1 000,00 zł 

4300/107 zakup usług pozostałych           1 000,00 zł 

4300/108 zakup usług pozostałych           3 000,00 zł 

4300/109 zakup usług pozostałych               185,24 zł 

4300/110 zakup usług pozostałych           1 500,00 zł 

4300/111 zakup usług pozostałych               103,55 zł 

90005          47 300,00 zł                      -   zł 

3020
wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
              500,00 zł 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - fundusz 

sołecki

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
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4010 wynagrodzenia osobowe          32 500,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            2 200,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne            6 000,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy               900,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            2 400,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych            2 400,00 zł 

4410 podróże służbowe - krajowe               200,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
              200,00 zł 

90015        455 500,00 zł 

4260 zakup energii        310 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        125 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych               500,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
         20 000,00 zł 

Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na 

ul. Słonecznej w Zielinie
        20 000,00 zł 

90015          27 400,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
         27 400,00 zł 

6050/101
zakup i montaż lamp na ul.Sportowej w 

Dobrej
        17 400,00 zł 

6050/110
Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na 

ul.Słonecznej w Zielinie
        10 000,00 zł 

90019            5 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            1 000,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług               500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki            3 500,00 zł 

90025          51 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          51 000,00 zł 

90026          30 000,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług          30 000,00 zł 

90095        400 024,62 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          35 800,00 zł 

4260 zakup energii          10 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          60 000,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług          50 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki               900,00 zł 

4500
pozostałe podatki na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego
              100,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek  

budżetowych 
       168 224,62 zł 

utwardzenie placu w Racławiczkach         70 000,00 zł 

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Oświetlenie ulic, placów i dróg - fundusz sołecki

Pozostała działalność
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zagospodarowanie terenu oraz budowa 

placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach
        98 224,62 zł 

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych - dotacje do wymiany 

kotłów węglowych

         75 000,00 zł 

90095        140 665,38 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          56 390,00 zł                      -   zł 

4210/101 zakup materiałów i wyposażenia           6 690,00 zł 

4210/102 zakup materiałów i wyposażenia           7 000,00 zł 

4210/103 zakup materiałów i wyposażenia           3 500,00 zł 

4210/106 zakup materiałów i wyposażenia           8 000,00 zł 

4210/107 zakup materiałów i wyposażenia           5 000,00 zł 

4210/109 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł 

4210/110 zakup materiałów i wyposażenia           4 200,00 zł 

4210/111 zakup materiałów i wyposażenia         19 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            1 000,00 zł                      -   zł 

4270/102 zakup usług remontowych           1 000,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług            8 500,00 zł                      -   zł 

4300/102 zakup pozostałych usług           3 000,00 zł 

4300/106 zakup pozostałych usług           2 000,00 zł 

4300/109 zakup pozostałych usług           1 000,00 zł 

4300/111 zakup pozostałych usług           2 500,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
         58 775,38 zł 

/103 budowa wiaty na placu zabaw w Kujawach          10 000,00 zł 

/106 utwardzenie placu w Racławiczkach            9 000,00 zł 

/106
zagospodarowanie terenu oraz budowa 

placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach
        19 120,03 zł 

/109 utwardzenie placu w Racławiczkach           3 000,00 zł 

/112 utwardzenie placu w Racławiczkach           5 000,00 zł 

/113
zagospodarowanie terenu oraz budowa 

placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach
        12 655,35 zł 

6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
         16 000,00 zł 

/112 Zakup wiaty przystankowej dla Smolarni         16 000,00 zł 

90008
       180 000,00 zł                      -   zł 

4177 wynagrodzenia bezosobowe            4 250,00 zł 

4179 wynagrodzenia bezosobowe               750,00 zł 

4197 nagrody konkursowe            8 500,00 zł 

4199 nagrody konkursowe            1 500,00 zł 

4217 zakup materiałów i wyposażenia          17 000,00 zł 

4219 zakup materiałów i wyposażenia            3 000,00 zł 

4307 zakup usług pozostałych        123 250,00 zł 
4309 zakup usług pozostałych          21 750,00 zł 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 

projekt "Śladami bioróżnorodności"

Pozostała działalność - fundusz sołecki
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921    1 368 300,00 zł 

92109        845 000,00 zł 

2480
dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury
       845 000,00 zł 

92116        480 000,00 zł 

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury
       480 000,00 zł 

92195            3 987,93 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            1 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych               987,93 zł 

4300 zakup usług pozostałych            2 000,00 zł 

92195          39 312,07 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          24 965,08 zł 

4210/101 zakup materiałów i wyposażenia           2 000,00 zł 

4210/102 zakup materiałów i wyposażenia           5 045,00 zł 

4210/103 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 

4210/104 zakup materiałów i wyposażenia           1 500,00 zł 

4210/106 zakup materiałów i wyposażenia           2 067,95 zł 

4210/109 zakup materiałów i wyposażenia           2 300,00 zł 

4210/107 zakup materiałów i wyposażenia           1 000,00 zł 

4210/108 zakup materiałów i wyposażenia           2 500,00 zł 

4210/110 zakup materiałów i wyposażenia           4 026,00 zł 

4210/111 zakup materiałów i wyposażenia           1 500,00 zł 

4210/112 zakup materiałów i wyposażenia           2 026,13 zł 

4300 zakup pozostałych usług          14 346,99 zł                      -   zł 

4300/101 zakup pozostałych usług           2 000,00 zł 

4300/102 zakup pozostałych usług           3 500,00 zł 

4300/103 zakup pozostałych usług               606,99 zł 

4300/104 zakup pozostałych usług           1 000,00 zł 

4300/106 zakup pozostałych usług           1 000,00 zł 

4300/108 zakup pozostałych usług           1 000,00 zł 

4300/109 zakup pozostałych usług           1 240,00 zł 

4300/110 zakup pozostałych usług           2 000,00 zł 

4300/111 zakup pozostałych usług           1 000,00 zł 

4300/112 zakup pozostałych usług           1 000,00 zł 

926        314 600,00 zł                      -   zł 

92601          20 000,00 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia            2 000,00 zł 

4260 zakup energii          14 500,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych            1 500,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
              600,00 zł 

4430 różne opłaty i składki               400,00 zł 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

Pozostała działalaność

Pozostała działalaność - fundusz sołecki

Kultura fizyczna 

Obiekty sportowe
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92605        120 000,00 zł                      -   zł 

2360

dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art. 221 ustawy,  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

 

       120 000,00 zł 

92695        121 023,50 zł                      -   zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne            1 600,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy               400,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          21 000,00 zł 

4190 nagrody konkursowe            4 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          26 000,00 zł 

4260 zakup energii          27 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          20 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych            2 500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki               500,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
         18 023,50 zł                      -   zł 

wykonanie oświetlenia płyty boiska w 

Strzeleczkach
        18 023,50 zł 

92695          53 576,50 zł                      -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          15 000,00 zł                      -   zł 

4210/101 zakup materiałów i wyposażenia            2 000,00 zł 

4210/106 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł 

4210/107 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł 

4210/110 zakup materiałów i wyposażenia           4 000,00 zł 

4210/111 zakup materiałów i wyposażenia           3 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych            6 000,00 zł                      -   zł 

4270/101 zakup usług remontowych           2 000,00 zł 

4270/107 zakup usług remontowych           2 000,00 zł 

4270/111 zakup usług remontowych           2 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych            4 500,00 zł                      -   zł 

4300/101 zakup usług remontowych           4 500,00 zł 

6050
wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
        28 076,50 zł                     -   zł 

/103
budowa zadaszenia szatni na boisku w 

Kujawach
        10 000,00 zł 

/108
wykonanie oświetlenia płyty boiska w 

Strzeleczkach
        18 076,50 zł 

 26 163 276,00 zł       75 274,00 zł 

Pozostała działalność - fundusz sołecki

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Pozostała działalność

OGÓŁEM:
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 

852      1 498 800,00 zł                      -   zł 

85202         392 000,00 zł                      -   zł 

4330

zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego         392 000,00 zł 

85213
             9 000,00 zł                      -   zł 

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne              9 000,00 zł 

85214
        257 000,00 zł                      -   zł 

3110 świadczenia społeczne         253 000,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług              4 000,00 zł 

85215           10 000,00 zł                      -   zł 

3110 świadczenia społeczne           10 000,00 zł 

85216           99 000,00 zł                      -   zł 

3110 świadczenia społeczne           99 000,00 zł 

85219         565 500,00 zł                      -   zł 

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              3 800,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe         392 000,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           27 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne           67 000,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy               7 200,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe              3 500,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia           13 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych              2 300,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych              1 500,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług           23 500,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych              1 500,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe              5 800,00 zł 

4430 różne opłaty i składki                 800,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych           11 400,00 zł 

4610
koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego              3 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej               2 200,00 zł 

Ośrodki pomocy społecznej

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Załącznik Nr 2b 
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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85228         129 000,00 zł                      -   zł 

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
                200,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe              9 030,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                 500,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne           16 500,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy                 120,00 zł 

4170 wynagrodzenie bezosobowe         102 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych                 250,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                 400,00 zł 

85230           30 000,00 zł                      -   zł 

3110 świadczenia społeczne           30 000,00 zł 

85295              7 300,00 zł                      -   zł 

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
                800,00 zł 

3110 świadczenia społeczne              4 800,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia                 300,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług              1 400,00 zł 

854           10 000,00 zł                      -   zł 

85415
          10 000,00 zł                      -   zł 

3240 stypendia dla uczniów              9 000,00 zł 

3260 inne formy pomocy dla uczniów              1 000,00 zł 

855      4 866 700,00 zł  4 611 000,00 zł 

85501      2 704 400,00 zł  2 694 000,00 zł 

3110 świadczenia społeczne      2 685 110,00 zł  2 685 110,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe           15 662,00 zł          7 000,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                 300,00 zł             300,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne              2 700,00 zł          1 200,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy                  408,00 zł             170,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia                 220,00 zł             220,00 zł 

85502      1 991 800,00 zł  1 897 000,00 zł 

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              1 302,00 zł             302,00 zł 

3110 świadczenia społeczne      1 744 748,00 zł  1 744 748,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe         100 000,00 zł        30 000,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne              7 000,00 zł          4 000,00 zł 

4110
składka na ubezpieczenie społeczne 

(podopieczni)           97 000,00 zł        97 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne           17 500,00 zł          5 000,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy               2 700,00 zł          1 000,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe                 500,00 zł             500,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia              5 500,00 zł          4 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych                 500,00 zł             500,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych                 350,00 zł             350,00 zł 

4300 zakup pozostałych usług              8 500,00 zł          4 000,00 zł 

4410 podróże służbowe -krajowe                 500,00 zł             500,00 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rodzina

Świadczenie wychowawcze 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania 

Pozostała działalność

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4430 różne opłaty i składki                 100,00 zł             100,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych              3 000,00 zł          3 000,00 zł 

4610
koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego                 100,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej              2 500,00 zł          2 000,00 zł 

85504           60 500,00 zł                      -   zł 

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
                300,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe           44 600,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne              1 300,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne              7 900,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy               1 090,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia                 100,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych                 300,00 zł 

4410 podróże służbowe -krajowe              2 300,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych              1 600,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej              1 010,00 zł 

85508           90 000,00 zł                      -   zł 

4330

zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego           90 000,00 zł 

85513           20 000,00 zł        20 000,00 zł 

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne           20 000,00 zł        20 000,00 zł 

     6 375 500,00 zł  4 611 000,00 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

OGÓŁEM:

Wspieranie rodziny

Rodziny zastępcze
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 

750      630 306,00 zł                        -   zł 

75085      630 306,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
         3 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      437 360,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        28 000,00 zł 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne        70 000,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        10 000,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          1 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia        25 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        10 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        25 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
         1 500,00 zł 

4410 podróże służbowe krajowe          2 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          1 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych          9 146,00 zł 

4480 podatek od nieruchomości             300,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
         5 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
         1 000,00 zł 

801      370 000,00 zł                        -   zł 

80113      365 000,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych      365 000,00 zł 
80195          5 000,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
         5 000,00 zł 

854        20 000,00 zł                        -   zł 

85416        20 000,00 zł                        -   zł 

3240 stypendia dla uczniów        20 000,00 zł 
926          8 000,00 zł                        -   zł 

92695          8 000,00 zł                        -   zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia             100,00 zł 
4190 nagrody konkursowe          1 000,00 zł 
4300 zakup pozostałych usług          6 900,00 zł 

 1 028 306,00 zł                        -   zł OGÓŁEM:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach

Administracja publiczne

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie

Dowożenie uczniów do szkół

Pozostała działalność

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym

Kultura fizyczna
Pozostała działalność - sport w szkole

Załącznik Nr 2c
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
801  3 354 167,00 zł                        -   zł 

80101  3 261 935,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
     134 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      262 366,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        19 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne      407 108,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        58 339,00 zł 

4140
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych        10 000,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe             800,00 zł 

4190 nagrody konkursowe             600,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia      136 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek        20 000,00 zł 

4260 zakup energii        40 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        10 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          2 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        38 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
         4 500,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          3 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          8 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych        92 652,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego          3 500,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej          3 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający        12 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  1 832 070,00 zł 

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli      150 000,00 zł 

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

"Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Strzeleczkachdla potrzeb klas I - III        15 000,00 zł 

80146        14 624,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych        10 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej          4 624,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Załącznik Nr 2d
do Zarządzenia 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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80150        62 050,00 zł                        -   zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników          1 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne          8 800,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy          1 250,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia             500,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek             500,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli        50 000,00 zł 

80195        15 558,00 zł                        -   zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych        15 558,00 zł 

 3 354 167,00 zł                        -   zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych

Pozostała działalność

OGÓŁEM:
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
801  1 465 910,00 zł                        -   zł 

80101  1 411 535,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
       51 500,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      125 220,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne          9 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne      171 460,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        24 560,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          7 000,00 zł 

4190 nagrody konkursowe             500,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia        63 600,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek        20 750,00 zł 

4260 zakup energii        21 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        26 500,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych             700,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        14 100,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
         2 000,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          1 500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          3 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
       38 400,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego
         1 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
         4 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
         3 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli      768 080,00 zł 

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli        54 665,00 zł 

80146          6 212,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych          3 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej          3 212,00 zł 

80150

       41 000,00 zł                        -   zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników             500,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Komornikach

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych

Załącznik Nr 2e
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 52927EBB-014B-412D-9E28-D8FC2A674B02. Przyjęty Strona 1



4110 składka na ubezpieczenie społeczne          5 500,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy             800,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia             500,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek          2 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli        31 700,00 zł 
80195          7 163,00 zł                        -   zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych          7 163,00 zł 

 1 465 910,00 zł                        -   zł OGÓŁEM:

Pozostała działalność

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 52927EBB-014B-412D-9E28-D8FC2A674B02. Przyjęty Strona 2



Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
801  1 412 300,00 zł                        -   zł 

80101  1 296 742,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
       50 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      132 234,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne          8 100,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne      161 882,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        23 185,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe             800,00 zł 

4190 nagrody konkursowe             500,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia        54 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek        22 600,00 zł 

4260 zakup energii        11 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych          6 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        15 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
         2 500,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          1 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          3 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
       37 018,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego
         1 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
         2 500,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
         3 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli      701 423,00 zł 

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli        59 000,00 zł 

80146          6 072,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych          1 200,00 zł 

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej          4 872,00 zł 

80150

     101 900,00 zł                        -   zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników          1 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Dobrej

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych

Załącznik Nr 2f
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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4110 składka na ubezpieczenie społeczne        13 900,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy          2 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia          1 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek          5 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli        79 000,00 zł 
80195          7 586,00 zł                        -   zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
         7 586,00 zł 

 1 412 300,00 zł                        -   zł 

Pozostała działalność

OGÓŁEM:
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
801  1 547 988,00 zł                        -   zł 

80101  1 510 538,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń        53 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      174 850,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        11 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne      173 760,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        24 900,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          3 000,00 zł 

4190 nagrody konkursowe             500,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia        66 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek        21 000,00 zł 

4260 zakup energii        30 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        89 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          1 500,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        23 380,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
         2 500,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          1 500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          5 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
       37 758,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego
         3 000,00 zł 

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
         2 500,00 zł 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
         3 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli      735 740,00 zł 

4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

       47 650,00 zł 

80146          5 757,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych          2 300,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej          3 457,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Zielinie

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Załącznik Nr 2g 
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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80150        20 870,00 zł                        -   zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników        10 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne          2 600,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy             370,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia             500,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek          2 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          5 400,00 zł 

80195        10 823,00 zł                        -   zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych        10 823,00 zł 

 1 547 988,00 zł                        -   zł 

Pozostała działalność

OGÓŁEM:

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
801  1 484 325,00 zł                        -   zł 

80101  1 462 699,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń        48 000,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      152 010,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        10 500,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne      168 072,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        24 084,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe             500,00 zł 

4190 nagrody konkursowe             400,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia        60 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek          6 500,00 zł 

4260 zakup energii        12 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych      130 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          1 000,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        20 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych          1 600,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          2 000,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          5 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych        38 824,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego          1 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
         1 000,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
         3 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli      722 709,00 zł 

4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

       54 500,00 zł 

80146          5 655,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych          4 655,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej          1 000,00 zł 

80150          6 725,00 zł                        -   zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne             900,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy             125,00 zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Załącznik Nr 2h
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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4210 zakup materiałów i wyposażenia             200,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek             500,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          5 000,00 zł 

80195          9 246,00 zł                        -   zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych          9 246,00 zł 

 1 484 325,00 zł                        -   zł 

Pozostała działalność

OGÓŁEM:
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Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie  Plan 
 w tym zadania 

zlecone 
801  3 280 167,00 zł                        -   zł 

80104  3 099 122,00 zł                        -   zł 

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń        93 500,00 zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      626 160,00 zł 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        50 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne      350 640,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy        50 250,00 zł 

4140 wpłaty na PFRON        13 000,00 zł 

4170 wynagrodzenia bezosobowe          7 000,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia      244 200,00 zł 

4220 zakup środków żywności        70 000,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek        30 750,00 zł 

4260 zakup energii        36 000,00 zł 

4270 zakup usług remontowych        81 000,00 zł 

4280 zakup usług zdrowotnych          2 500,00 zł 

4300 zakup usług pozostałych        37 000,00 zł 

4360
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych          7 000,00 zł 

4410 podróże służbowe-krajowe          3 500,00 zł 

4430 różne opłaty i składki          5 000,00 zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych        93 042,00 zł 

4520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego          4 000,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
         3 500,00 zł 

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający          3 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  1 188 080,00 zł 

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli      100 000,00 zł 

80146          9 927,00 zł                        -   zł 

4300 zakup usług pozostałych          1 200,00 zł 

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
         8 727,00 zł 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Załącznik Nr 2i
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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80149

     157 300,00 zł                        -   zł 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników        27 000,00 zł 

4110 składka na ubezpieczenie społeczne        21 700,00 zł 

4120 składka na fundusz pracy          3 100,00 zł 

4210 zakup materiałów i wyposażenia             500,00 zł 

4240 zakup środków dydaktycznych i książek          5 000,00 zł 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli      100 000,00 zł 

80195        13 818,00 zł                        -   zł 

4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
       13 818,00 zł 

 3 280 167,00 zł                        -   zł 

Pozostała działalność

OGÓŁEM:

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego
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Dział  Plan 

750 63 824,00 zł         

75011 63 824,00 zł         

2010 63 824,00 zł         

50 359,00 zł         

8 536,00 zł           

4 929,00 zł           

751 1 522,00 zł            

75101 1 522,00 zł            

2010 1 522,00 zł            

752 1 000,00 zł            

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł            

2010 1 000,00 zł            

Plan finansowy zadań zleconych

Dochody

Obrona narodowa

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

Wyszczególnienie Nazwisko i imię osoby Przyjęłam/em/ do wiadomości 

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

sprawy obywatelskie

zadania obronne

ewidencja działalności gospodarczej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 4 stycznia 2022 r.
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754 8 928,00 zł            

75414 8 928,00 zł            

2010 8 928,00 zł            

855 4 611 000,00 zł    

85501 2 694 000,00 zł    

2060 2 694 000,00 zł    

85502 1 897 000,00 zł    

2010 1 897 000,00 zł    

85513 20 000,00 zł         

2010 20 000,00 zł         

4 686 274,00 zł    Gabriela Bartoń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami

ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

Świadczenia wychowawcze

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

Rodzina

Obrona Cywilna

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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Dział  Plan na 2022 rok 

750 63 824,00 zł         

75011 4 929,00 zł            

4010 3 800,00 zł            

4040 323,00 zł               

4110 705,00 zł               

4120 101,00 zł               

75011 8 536,00 zł            

4010 6 600,00 zł            

4040 560,00 zł               

4110 1 206,00 zł            

4120 170,00 zł               

75011 50 359,00 zł         

4010 37 500,00 zł         

4040 3 187,00 zł            

4110 6 957,00 zł            

4120 996,00 zł               

4210 500,00 zł               

4300 1 019,00 zł            

4410 200,00 zł               

751 1 522,00 zł            

75101 1 522,00 zł            

4010 1 120,00 zł            

4110 191,52 zł               

4120 27,44 zł                 

4210 133,04 zł               

4410 50,00 zł                 

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na fundusz pracy 

Wydatki

zakup materiałów i wyposażenia 

podróże służbowe

Godon Iwona

Styrnal - Konarska Justyna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  kontroli i ochrony 

prawa 

składki na ubezpieczenie społeczne

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na fundusz pracy 

podróże służbowe

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na fundusz pracy 

zakup materiałów i wyposażenia 

zakup pozostałych usług 

wynagrodzenia osobowe pracowników Styrnal - Konarska Justyna

Wyszczególnienie

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej za 

realizację planu

Przyjęłam/em/ do wiadomości 

i stosowania

Urzędy wojewódzkie Falińska Karolina

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalność gospodarczej Lipka Klaudia

wynagrodzenia osobowe pracowników Styrnal - Konarska Justyna

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na fundusz pracy 

Urzędy wojewódzkie - zadania obronne Gałka Marcin

wynagrodzenia osobowe pracowników Styrnal - Konarska Justyna

dodatkowe wynagrodzenie roczne
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752 1 000,00 zł            

75212 1 000,00 zł            

4700 1 000,00 zł            

754 8 928,00 zł            

75414 8 928,00 zł            

4010 6 900,00 zł            

4040 580,00 zł               

4110 1 268,00 zł            

4120 180,00 zł               

855 4 611 000,00 zł    

85501 2 694 000,00 zł    

3110 2 685 110,00 zł    

4010 7 000,00 zł            

4040 300,00 zł               

4110 1 200,00 zł            

4120 170,00 zł               

4210 220,00 zł               

85502 1 897 000,00 zł    

3020 302,00 zł               

3110 1 744 748,00 zł    

4010 30 000,00 zł         

4040 4 000,00 zł            

4110 102 000,00 zł       

4120 1 000,00 zł            

4170 wynagrodzenia bezosobowe                                           500,00 zł               

4210 4 000,00 zł            

4270 500,00 zł               

4280 350,00 zł               

4300 4 000,00 zł            

świadczenia społeczne

wynagrodzenia osobowe pracowników 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na fundusz pracy

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

świadczenia społeczne

wynagrodzenia osobowe pracowników 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na fundusz pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług remontowych 

zakup usług zdrowotnych

zakup pozostałych usług

Suchodolska Teresa

Dura Barbara

Świadczenie wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

zakup materiałów i wyposażenia

Rodzina

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na fundusz pracy

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna Gałka Marcin

Styrnal - Konarska Justyna

Styrnal - Konarska Justyna

Gałka Marcin

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne
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4410 500,00 zł               

4430 100,00 zł               

4440 3 000,00 zł            

4700             2 000,00 zł 

85513 20 000,00 zł         

4130 20 000,00 zł         

4 686 274,00 zł    OGÓŁEM:

składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów

różne opłaty i składki 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej

podróże służbowe 
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