
Tabela Nr 2 do uchwały budŜetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r

w zł
Dz. Rozdz § Nazwa Kwota
010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt.
pochodzenia zwierzęcego  - wydatki bieŜące 2 500
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500

4300 zakup usług pozostałych 2 500
01030 Izby rolnicze - wydatki bieŜące 7 000

z tego:
1) dotacja na zadania bieŜace 7 000

2850 wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000

  RAZEM  ROLNICTWO    I  ŁOWIECTWO 9 500

600 60004 Lokalny transport zbiorowy  - wydatki bieŜące 1 270 000
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 1 270 000
z tego :

4300 zakup usług pozostałych 1 270 000
60011 Drogi publiczne krajowe  - wydatki majątkowe 387 000

z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 387 000
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 387 000
 - Budowa dróg serwisowych wzdłuŜ ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyŜowań i 387 000
   zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej

60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe 1 150 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 1 150 000
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 1 150 000
 - Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska 480 000
 - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę
    ronda na skrzyŜowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego 670 000

60016 Drogi publiczne gminne 5 331 300
 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 4 122 300
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 4 122 300
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 100

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 121 200

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 200
4270 zakup usług remontowych 3 100 000
4300 zakup usług pozostałych 1 000 000
4430 róŜne opłaty i składki 17 000

  WYDATKI MAJĄTKOWE 1 209 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 1 209 000
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, w tym : 1 209 000
 - Budowa skrzyŜowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala 215 000
 - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja 266 000
 - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I 528 000
 - Budowa ul.Leśnej i Gajowej 50 000
 - Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej 150 000

WYDATKI BUDśETOWE NA 2012r



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota

60017 Drogi wewnętrzne  -  wydatki bieŜące 130 230
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 130 230

4270 zakup usług remontowych 122 000
4300 zakup usług pozostałych 8 230

60095 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 1 300
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 1 300

4430 róŜne opłaty i składki 1 300

 RAZEM   TRANSPORT   I  ŁĄCZNOŚĆ 8 269 830

700 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieŜące 1 440
z tego :
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 1 440

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 1 440
70005 Gospodarka gruntamii nieruchomościami 386 600

 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 336 600
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 336 600

4270 zakup usług remontowych 6 750
4300 zakup usług pozostałych 60 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 7 500
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 5 000
4430 róŜne opłaty i składki 118 350
4480 podatek od nieruchomości 38 000
4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000

  WYDATKI MAJĄTKOWE 50 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 50 000
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 50 000
 - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi 50 000

 RAZEM   GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 388 040

710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieŜące 190 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 190 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 131 200

4170 wynagrodzenia bezosobowe 131 200
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 800

4300 zakup usług pozostałych 57 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900

71035 Cmentarze - wydatki bieŜące 100 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 000

4300 zakup usług pozostałych 93 000
4430 róŜne opłaty i składki 1 000

 RAZEM   DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 290 000

750 75011  Urzędy wojewódzkie - wydatki bieŜące 744 675
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 740 675
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 664 895

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 532 400
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 410
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 241



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota
4120 składki na FP 13 844

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 780
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 17 000
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 12 000
4270 zakup usług remontowych 1 500
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 14 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 2 880
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 3 600
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000
4430 róŜne opłaty i składki 100
4440 odpis na ZFŚS 16 000
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4 200

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

75022 Rady gmin   - wydatki  bieŜące 322 200
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 66 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 46 000
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 2 000
4300 zakup usług pozostałych 17 000
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. 1 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 256 200
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 256 200

75023 Urząd Miasta - wydatki bieŜące 6 480 603
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 6 455 603
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 5 419 103

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 291 500
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 331 422
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 644 833
4120 składki na FP 111 348
4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 036 500
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 210 900
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 21 000
4260 zakup energii 216 000
4270 zakup usług remontowych 50 000
4280 zakup usług zdrowotnych 4 000
4300 zakup usług pozostałych 240 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 200
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 34 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 28 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 12 000
4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 6 000
4430 róŜne opłaty i składki 11 800
4440 odpis na ZFŚS 136 500
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 32 400

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 25 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000

75045 Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieŜące 400
z tego :
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 400

4300 zakup usług pozostałych 400
75075 Promocja jednostek samorządu tetytorialnego  - wydatki bieŜące 191 658

z tego :



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000

4300 zakup usług pozostałych 65 000
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5
    ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  126 658
    zadań jednostki samorządu terytorialnego (EFRR URBACT II)

4012 wynagrodzenia osobowe pracowników 16 167
4112 składki na ubezpieczenia społeczne 2 456
4122 składki na FP 396
4171 wynagrodzenia bezosobowe 6 000
4211 zakup materiałów i wyposaŜenia 7 980
4301 zakup usług pozostałych 25 184
4371 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 100
4411 podróŜe słuŜbowe krajowe 4 000
4421 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 20 489
4431 róŜne opłaty i składki 39 886
4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4 000

75095 Pozostała działalność 3 823 398
w tym :
WYDATKI BIEśĄCE
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 642 220
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań jst (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)

4307 zakup usług pozostałych 464 004
4309 zakup usług pozostałych 178 216

WYDATKI MAJĄTKOWE 3 181 178
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 3 181 178
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)

6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 298 401
"Zakup sprzętu komputerowego" 2 298 401

6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 882 777
"Zakup sprzętu komputerowego" 882 777

 RAZEM   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 11 562 934

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieŜące 8 205
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym :
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 6 023

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 778
4120 składki na FP 125
4170  wynagrodzenia bezosobowe 5 120

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 182
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 182

 RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ 8 205

754 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne - wydatki bieŜące 60 980

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 43 980
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 4 560

4170    wynagrodzenia bezosobowe 4 560

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 39 420
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19 000

4260 zakup energii 14 000

4300 zakup usług pozostałych 4 500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 520

4430 róŜne opłaty i składki 1 400

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 17 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000

75414 Obrona cywilna - wydatki bieŜące 5 900
z tego:



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 5 900

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 500
4300 zakup usług pozostałych 2 400

75416 StraŜ gminna (miejska) - wydatki bieŜące 683 438
z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 648 038
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 567 928

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 449 300
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 565
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 69 135
4120 składki na FP 11 928

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 80 110
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 30 000
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 500
4270 zakup usług remontowych 10 000
4280 zakup usług zdrowotnych 3 000
4300 zakup usług pozostałych 9 600
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 820
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 940
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 600
4430 róŜne opłaty i składki 1 600
4440 odpis na ZFŚS 15 750
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4 200

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 35 400
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 400

75478  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŜące 7 650
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 7 650

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000
4300 zakup usług pozostałych 5 650

75495  Pozostała działalność - wydatki bieŜące 217 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 217 000

4300 zakup usług pozostałych 217 000

 RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 974 968

757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.  - wydatki bieŜące 3 602 000
z tego:
1) obsługa długu j.s.t 3 602 000

8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2 000
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 3 600 000

j.s.t. kredytów i poŜyczek

 RAZEM  OBSŁUGA DŁUGU  PUBLICZNEGO 3 602 000

758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 657 000
 w tym : 
  WYDATKI BIEśĄCE 1 557 000

4810 rezerwy 1 557 000
  - rezerwa ogólna 119 000
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 233 000
  - rezerwa celowa na zobowiązania z tyt.usług świadczonych na rzecz miasta 1 205 000
  WYDATKI MAJĄTKOWE 100 000

6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

 - rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych 100 000

 RAZEM  RÓśNE   ROZLICZENIA 1 657 000

801 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieŜące 19 089 572
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 19 015 418
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 16 474 905

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12 942 857
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 083 460
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4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 098 847
4120 składki na FP 340 541
4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 200

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 2 540 513
4140 wpłaty na PFRON 2 160
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 170 000

4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 600
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 13 000
4260 zakup energii 1 020 200
4270 zakup usług remontowych 161 000
4280 zakup usług zdrowotnych 9 110
4300 zakup usług pozostałych 175 280
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 11 807
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 21 720
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 600
4430 róŜne opłaty i składki 11 696
4440 odpis na ZFŚS 924 440
4480 podatek od nieruchomości 9 600
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 6 500

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 74 154
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 500
3240 stypendia dla uczniów 37 654

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych - wydatki bieŜące 488 016
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 488 016
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 456 316

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 360 175
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 424
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 58 275
4120 składki na FP 9 442

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 31 700
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 500
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 3 500
4440 odpis na ZFŚS 24 700

80104 Przedszkola - wydatki bieŜące 10 362 699
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 8 894 308
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 7 435 247

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 811 897
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 519 448
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 938 576
4120 składki na FP 152 286
4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 040

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 459 061
4140 wpłaty na PFRON 8 200
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 120 000
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 100
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 11 000
4260 zakup energii 692 850
4270 zakup usług remontowych 22 000
4280 zakup usług zdrowotnych 6 700
4300 zakup usług pozostałych 72 786
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 444
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 15 420
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 100
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe
4430 róŜne opłaty i składki 5 700
4440 odpis na ZFŚS 497 521
4480 podatek od nieruchomości 240
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2) dotacja na zadania bieŜace 1 446 391

2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 630 168
2580 dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 816 223

publicznych

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 22 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000

80110 Gimnazja - wydatki bieŜące 11 800 687
z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 11 747 213
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 10 474 457

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 215 803
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 699 744
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 341 974
4120 składki na FP 216 936

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 272 756
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 75 820
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 8 000
4260 zakup energii 380 000
4270 zakup usług remontowych 20 000
4280 zakup usług zdrowotnych 12 300
4300 zakup usług pozostałych 114 570
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 800
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 12 600
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 000
4430 róŜne opłaty i składki 4 636
4440 odpis na ZFŚS 631 230
4480 podatek od nieruchomości 400
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 800

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 53 474
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000
3240 stypendia dla uczniów 29 474

80113 DowoŜenie uczniów do szkół - wydatki bieŜące 55 700
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 55 700
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 10 700

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 45 000
4300 zakup usług pozostałych 45 000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  - wydatki bieŜące 1 194 546
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 1 191 046
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 055 376

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 836 429
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 606
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 129 353
4120 składki na FP 20 988

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 135 670
4140 wpłaty na PFRON 24 500
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000
4260 zakup energii 32 000
4280 zakup usług zdrowotnych 800
4300 zakup usług pozostałych 19 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 1 200
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 5 200
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 000
4430 róŜne opłaty i składki 1 500
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4440 odpis na ZFŚS 31 070
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 3 500
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieŜące 236 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 236 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 15 500
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 10 500
4300 zakup usług pozostałych 39 500

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 20 000
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 150 500

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieŜące 2 321 873
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 2 317 373
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 2 090 757

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 633 169
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 106
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 261 685
4120 składki na FP 41 917
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 880

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 226 616
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 28 000
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

4260 zakup energii 93 500
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych 4 070
4300 zakup usług pozostałych 4 350
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 660
4440 odpis na ZFŚS 94 036

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 4 500
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500

80195 Pozostała działalność 798 302
 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 404 302
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 380 447
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 318 077

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 242 257
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 521
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 38 998
4120 składki na FP 6 301
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 62 370
4140 wpłaty na PFRON 10 500
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 26 000
4280 zakup usług zdrowotnych 400
4300 zakup usług pozostałych 4 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 1 400
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 4 800
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 4 000
4430 róŜne opłaty i składki 500
4440 odpis na ZFŚS 10 770

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 3 855
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 855

3) dotacja na zadania bieŜace 20 000
2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 

zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 20 000
  WYDATKI MAJĄTKOWE 394 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 394 000
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środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst  /POIiŚ-Termomoderniczacja/ 

6050    wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 195 211
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica 195 211

6057    wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 99 395
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica 99 395

6059    wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 99 394
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica 99 394

 RAZEM  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 46 347 395

803 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieŜące 30 000
z tego:

1) dotacje na zadania bieŜace 30 000
2800 dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 30 000

 RAZEM SZKOLNICTWO WYśSZE 30 000

851 85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki bieŜące 63 800
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 3 800

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 800
2) dotacje na zadania bieŜace 60 000

2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 
zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 60 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŜące 938 200
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 323 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 167 400

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 125 000

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15 000

4120 składki na FP 2 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 400
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 155 600

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 56 300

4260 zakup energii 17 000

4270 zakup usług remontowych 5 000

4280 zakup usług zdrowotnych 1 000

4300 zakup usług pozostałych 55 800

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 3 000

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 5 000

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000

4430 róŜne opłaty i składki 1 000

4440 odpis na ZFŚS 6 000

2) dotacje na zadania bieŜace 566 200
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 10 000

2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 
zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 556 200

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 49 000
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 000

 RAZEM  OCHRONA   ZDROWIA 1 002 000

852 85202 Domy pomocy społecznej  - wydatki bieŜące 650 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 650 000

4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 650 000
85203 Ośrodki wsparcia - wydatki bieŜące 540 136

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 540 136
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 389 241

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 302 909
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4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 873
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 51 380
4120 składki na FP 8 079

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 150 895
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 15 510
4260 zakup energii 69 300
4270 zakup usług remontowych 9 900
4280 zakup usług zdrowotnych 1 850
4300 zakup usług pozostałych 28 145
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 040
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 2 200
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 900

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 600
4430 róŜne opłaty i składki 3 950
4440 odpis na ZFŚS 13 500

85204 Rodziny zastępcze - wydatki bieŜące 72 000
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 72 000

3110 świadczenia społeczne 72 000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieŜące 3 000

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 3 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000
4300 zakup usług pozostałych 1 000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieŜące 12 587 600
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 568 438
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 429 184

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 243 212
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 595
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 159 211
4120 składki na FP 6 166

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 139 254
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości 55 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 13 454
4260 zakup energii 10 000
4270 zakup usług remontowych 1 000
4280 zakup usług zdrowotnych 1 000
4300 zakup usług pozostałych 20 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 2 500
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 500
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 000
4430 róŜne opłaty i składki 2 000
4440 odpis na ZFŚS 10 800
4580 pozostałe odsetki 18 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 12 019 162
3110 świadczenia społeczne 12 019 162

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieŜące 109 700
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 109 700
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 109 700

4130 składki zdrowotne 109 700
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  - wydatki bieŜące 1 255 800
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 8 000

4300 zakup usług pozostałych 8 000
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2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 1 185 800

3110 świadczenia społeczne 1 185 800
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 62 000
    ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  
    zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)

3119 świadczenia społeczne 62 000
85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŜące 1 600 000

z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 1 600 000

3110    świadczenia społeczne 1 600 000
85216 Zasiłki stałe - wydatki bieŜace 753 100

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 6 000

2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 6 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 747 100

3110    świadczenia społeczne 747 100
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 322 944

z tego:
WYDATKI BIEśĄCE 2 278 164
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 2 270 464
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 2 001 464

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 557 428
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 891
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 264 544
4120 składki na FP 41 601
4170 wynagrodzenia bezosobowe 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 269 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 37 970
4260 zakup energii 40 140
4270 zakup usług remontowych 2 510
4280 zakup usług zdrowotnych 4 830
4300 zakup usług pozostałych 70 500
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 3 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 7 300
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 700
4430 róŜne opłaty i składki 12 150
4440 odpis na ZFŚS 85 900

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 7 700
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700

WYDATKI MAJĄTKOWE 1 044 780
w tym :
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 1 044 780
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związ.z realizacją zadań jst /RPOWP-EFRR  Rozwój infrastruktury pomocy społ./

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 219
 - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających 
  do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposaŜenia 2 219
  obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 729 780
 - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających 
  do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposaŜenia 729 780
  obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 312 781
 - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających 
  do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposaŜenia 312 781
  obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy
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85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze  - wydatki bieŜące 828 950

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 825 950
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 810 370

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 578 244
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 333
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 102 545
4120 składki na FP 16 128
4170 wynagrodzenia bezosobowe 68 120

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 15 580
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000
4280 zakup usług zdrowotnych 1 380
4440 odpis na ZFŚS 13 200

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 3 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000

85295 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 445 580
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 101 580
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 82 180

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66 095
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 580
4120 składki na FP 1 655
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 19 400
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000
4260 zakup energii 3 500
4280 zakup usług zdrowotnych 200
4300 zakup usług pozostałych 7 500
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 300
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 700
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 200
4440 odpis na ZFŚS 3 000

2) dotacje na zadania bieŜące 80 000
2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 

zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 80 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 264 000

3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000
3110 świadczenia społeczne 260 000

 RAZEM  POMOC SPOŁECZNA 22 168 810

853 85305 śłobki - wydatki bieŜące 595 665
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 595 065
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 488 032

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 386 450
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 720
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 62 690
4120 składki na FP 10 172

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 107 033
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 000
4220 zakup środków Ŝywności 51 000
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100
4260 zakup energii 28 000
4270 zakup usług remontowych 1 000
4300 zakup usług pozostałych 5 000
4440 odpis na ZFŚS 15 933

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

85311 Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieŜące 108 952
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 108 952
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a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 68 552

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53 700
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 515
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 932
4120 składki na FP 1 405

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 40 400
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 20 000
4260 zakup energii 3 000
4280 zakup usług zdrowotnych 150
4300 zakup usług pozostałych 3 350
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 300
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 1 200
4430 róŜne opłaty i składki 10 000
4440 odpis na ZFŚS 2 400

 RAZEM   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 704 617

854 85401 Świetlice szkolne - wydatki bieŜące 1 030 940
z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 1 028 940
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 951 030

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 717 023

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 854

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 121 634

4120 składki na FP 19 519
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 77 910

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000

4440 odpis na ZFŚS 73 910

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy, a takŜe szkolenia 40 000
młodzieŜy - wydatki bieŜące
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 35 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 30 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 5 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 5 000

2) dotacje na zadania bieŜace 5 000
2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 

zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 5 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieŜące 102 296

z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 102 296

3240 stypendia dla uczniów 82 296
3260 inne formy pomocy dla uczniów 20 000

85495 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 267 660
z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  250 785
zadań jednostki samorządu terytorialnego /POKL - KaŜdy z nas jest inny/

4177 wynagrodzenia bezosobowe 160 807
4179 wynagrodzenia bezosobowe 28 378
4307 zakup usług pozostałych 52 360
4309 zakup usług pozostałych 9 240

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  16 875
zadań jednostki samorządu terytorialnego /POKL - Szkoła równych szans/

4177 wynagrodzenia bezosobowe 14 344
4179 wynagrodzenia bezosobowe 2 531

 RAZEM  EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA 1 440 896
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900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieŜące 141 400
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 141 400

4270 zakup usług remontowych 47 500
4300 zakup usług pozostałych 93 900

90003 Oczyszczanie miasta -  wydatki bieŜące 1 032 700
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 032 700

4260 zakup energii 2 700
4300 zakup usług pozostałych 1 030 000

90004  Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieŜące 210 000
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 210 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 6 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 204 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000
4300 zakup usług pozostałych 200 000

90013 Schroniska dla zwierząt - wydatki bieŜące 59 000
z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 59 000
4300 zakup usług pozostałych 59 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieŜące 1 780 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 780 000

4260 zakup energii 1 380 000
4300 zakup usług pozostałych 400 000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska - wydatki bieŜące 181 000
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 181 000

4300 zakup usług pozostałych 181 000
90078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki majątkowe 2 816 300

z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 2 816 300
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst /RPOWP-EFRR Regulacja i utrzymanie cieków wodnych /

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 150 000

 - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony 
  przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica 150 000

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 266 300

 - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony 
  przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica 2 266 300

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 400 000

 - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony 
  przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica 400 000

90095 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 223 730
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 223 730
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 130 730

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 99 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 300
4120 składki na FP 2 230
4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 200

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 93 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000
4260 zakup energii 3 500
4300 zakup usług pozostałych 60 000
4430 róŜne opłaty i składki 27 500

 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  ŚRODOWISKA 6 444 130

921 92109 Ośrodki kultury - wydatki bieŜące 1 600 000
z tego:
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1) dotacje na zadania bieŜace 1 600 000

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 1 600 000
92116 Biblioteki -  wydatki bieŜące 944 082

z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 944 082

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 944 082
92118 Muzea - wydatki bieŜące 496 970

z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 496 970

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 496 970
92195 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 206 700

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 25 500

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7 300
4300 zakup usług pozostałych 18 200

2) dotacje na zadania bieŜace 168 000
2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 

zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 168 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 13 200

3250 stypendia róŜne 13 200

    RAZEM   KULTRURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 247 752

926 92601 Obiekty sportowe 6 485 100
 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 6 190 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 6 180 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 3 210 527

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 492 464
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 487
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 413 216
4120 składki na FP 64 360
4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 969 473
4140 wpłaty na PFRON 1 500
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 308 000
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000
4260 zakup energii 2 126 419
4270 zakup usług remontowych 10 000
4280 zakup usług zdrowotnych 3 800
4300 zakup usług pozostałych 150 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomejj publicznej sieci telef. 3 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 9 600
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 13 200
4430 róŜne opłaty i składki 9 000
4440 odpis na ZFŚS 105 000
4480 podatek od nieruchomości 107 645
4520 opłaty na rzecz budŜetów jst. 115 509
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 10 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000

  WYDATKI MAJĄTKOWE 295 100
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 295 100

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 295 100

 - Wymiana band na lodowisku krytym przy ul.Piłsudskiego w Dębicy 295 100

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieŜące 15 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 15 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000
92695 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 300 000
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z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 285 000

2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 
zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 285 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 15 000

3250 stypendia róŜne 15 000

  RAZEM   KULTURA  FIZYCZNA 6 800 100
 OGÓŁEM WYDATKI 114 948 177

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad


