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do uchwały NrXVIII/173/2011
Rady Miejskiej w Dębicy 

Tabela Nr 2 z dnia 3 listopada 2011r

w zł
Zmniejszenie Zwiększenie

o kwot ę o kwot ę

600 60011 Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe 488 000

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 488 000

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 488 000

 - Budowa dróg serwisowych wzdłuŜ ul.Lwowskiej wraz z przebudową 488 000

  skrzyŜowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej

60016 Drogi publiczne gminne 602 500 35 000

w tym :

WYDATKI BIEśĄCE 22 000 35 000

1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 22 000 35 000

4300 zakup usług pozostałych 20 000 35 000

4430 róŜne opłaty i składki 2 000

WYDATKI MAJĄTKOWE 580 500

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 580 500

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 580 500

 - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa  komunikacji w 

   Mieście Dębica poprzez budowę ulic na  terenie Os.Mickiewicza 20 000

 - Budowa ul.Gajowej i Leśnej 18 000

 - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I 536 000

 - Budowa ul.Ligęzów wraz z infrastrukturą 6 500

 RAZEM   TRANSPORT   I  ŁĄCZNOŚĆ 1 090 500 35 000

700 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieŜące 2 000

z tego :

1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000

4400 1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 2 000

70005 Gospodarka gruntamii nieruchomościami - wydatki bieŜące 2 500
 w tym :

1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 2 500
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 500

 RAZEM   GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 4 500

710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieŜące 82 450
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 82 450
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 73 700

4170 wynagrodzenia bezosobowe 73 700
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 750

4300 zakup usług pozostałych 7 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 850

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieŜące 16 800
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 16 800

4300 zakup usług pozostałych 11 000

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 800

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000
71035 Cmentarze - wydatki bieŜące 5 950

z tego:
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 5 950

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 5 950

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r

Dz. Rozdz § Nazwa 



Zmniejszenie Zwiększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

 RAZEM   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 105 200

750 75011  Urzędy wojewódzkie - wydatki bieŜące 32 870
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 32 870
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 32 870

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 32 870
75022 Rady gmin   - wydatki  bieŜące 37 800

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 7 800

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 800
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 30 000
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieŜące 324 848
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 320 848
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 127 700

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 103 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 700
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 000
4120 składki na FP 16 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 193 148
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 70 000
4260 zakup energii 30 000
4270 zakup usług remontowych 10 000
4300 zakup usług pozostałych 40 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 500
4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 4 648
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 30 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 4 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000

75075 Promocja jednostek samorządu tetytorialnego  - wydatki bieŜące 5 000
z tego :
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000

4300 zakup usług pozostałych 5 000

 RAZEM   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 367 648 32 870

754 75416 StraŜ gminna (miejska) - wydatki bieŜące 36 150
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 27 550
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 19 400

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18 800
4120 składki na FP 600

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 8 150
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 650
4270 zakup usług remontowych 4 000
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 500
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 3 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 8 600
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 600

75414 Obrona cywilna - wydatki bieŜące 2 460
z tego:
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 2 460

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 300
4300 zakup usług pozostałych 160

75478  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŜące 7 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 7 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000
4300 zakup usług pozostałych 5 000

 RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 45 610



Zmniejszenie Zwiększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk.naleŜności budŜet. - wydatki bieŜące 40 596
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 40 596
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 22 596

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 998
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 029
4120 składki na FP 569

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000
4430 róŜne opłaty i składki 18 000

                 DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH 
 RAZEM  JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 40 596
                 ORAZ  WYDATKI  ZWIĄZANE Z  ICH POBOREM

757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.  - wydatki bieŜące 464 000
z tego:
1) obsługa długu j.s.t 464 000

8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 464 000
j.s.t. kredytów i poŜyczek

 RAZEM  OBSŁUGA DŁUGU  PUBLICZNEGO 464 000

801 80101 Szkoły podstawowe 35 000 941 500
z tego :
WYDATKI BIEśACE 941 500
 w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 941 500
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 941 500

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 922 200
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15 200
4120 składki na FP 4 100

WYDATKI MAJĄTKOWE 35 000
 w tym :
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 35 000
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 35 000
 - Budowa placówki o charakt.centrum edukacyjno-sport.na Oś.Kępa w Dębicy 35 000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych - wydatki bieŜące 20 400
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 20 400
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 20 400

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 500
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 składki na FP 400

80104 Przedszkola - wydatki bieŜące 88 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 88 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 88 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 88 000
80110 Gimnazja - wydatki bieŜące 645 000

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 645 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 645 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 594 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 51 000

80148 Stołówki szkolne - wydatki bieŜące 10 800
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 10 800
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 10 800

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 800

80195 Pozostała działalność 394 000 8 000
z tego :



Zmniejszenie Zwiększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

WYDATKI BIEśACE 8 000
 w tym :

1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 8 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 8 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 900

4120 składki na FP 100

WYDATKI MAJĄTKOWE 394 000

 w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 394 000

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 283 600

 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Dębicy 283 600

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 55 150

 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Dębicy 55 150
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 55 250

 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Dębicy 55 250

 RAZEM  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 429 000 1 713 700

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŜące 38 700 2 500

z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 15 700

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 500

4300 zakup usług pozostałych 12 000

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 200

2) dotacje na zadania bieŜace 5 000 2 500

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie 2 500

porozumień (umów) między j.s.t. 2 500

2360 dotacje celowe z budŜetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans. 5 000

lub dofinans.zad.zleconych do realizacji org.prowadz.działalność poŜytku publ.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 18 000
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000

 RAZEM  OCHRONA   ZDROWIA 38 700 2 500

852 85295 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 6 500

z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 500

 RAZEM  POMOC SPOŁECZNA 6 500

854 85401  Świetlice szkolne - wydatki bieŜące 76 300
z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 76 300
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 76 300

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68 700

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 000
4120 składki na FP 1 600

 RAZEM  EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA 76 300

900 90003 Oczyszczanie miasta -  wydatki bieŜące 170 126 20 000

z tego:

1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 170 126 20 000

4300 zakup usług pozostałych 20 000
4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 170 126

90004  Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieŜące 1 500

z tego:

1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 1 500

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 500

90078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŜące 9 460



Zmniejszenie Zwiększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

z tego:

1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 9 460

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 9 460

90095 Pozostała działalność 2 000 8 000

z tego:

WYDATKI BIEśĄCE 2 000

1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 2 000

4260 zakup energii 2 000

WYDATKI MAJĄTKOWE 8 000

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 8 000

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 8 000

"Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego" 8 000

 RAZEM  GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 173 626 37 460

921 92109 Ośrodki kultury - wydatki bieŜące 120 000

z tego:

1) dotacje na zadania bieŜace 120 000

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 120 000

92116 Biblioteki -  wydatki bieŜące 120 000

z tego:

1) dotacje na zadania bieŜace 120 000

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 120 000

92118 Muzea - wydatki bieŜące 35 200

z tego:

1) dotacje na zadania bieŜace 35 200

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 35 200
92195 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 11 950

z tego:
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 10 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000
4300 zakup usług pozostałych 7 000

2) dotacja na zadania bieŜące 750
2360 dotacje celowe z budŜetu jst.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finanowanie

lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 750
działalność poŜytku publicznego
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 1 200

3250 stypendia róŜne 1 200

 RAZEM  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NATURALNEGO 131 950 155 200

926 92601 Obiekty sportowe - wydatki bieŜące 48 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 48 000

4260 zakup energii 48 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieŜace 6 500

z tego:
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 6 500

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 500

  RAZEM   KULTURA  FIZYCZNA   54 500

   OGÓŁEM   WYDATKI   BUD śETU 2 481 830 2 523 530

     w tym :
      - wydatki bieŜące 984 330 2 515 530
      - wydatki majątkowe 1 497 500 8 000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad
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UM MOSiR

1 500 5 000


