
Tabela Nr 2 do uchwały budŜetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r

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 3 250

z tego:
1) dotacja na zadania bieŜace 3 250

2850 wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 250

  RAZEM  ROLNICTWO    I  ŁOWIECTWO 5 750

600 60002 Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe 20 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 20 000
 - Udział w finans.przedsięwzięcia "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - 
   Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice)-Mielec-Dębica" 20 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 815 034
w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 1 300 000
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 1 300 000
z tego :

4300 zakup usług pozostałych 1 300 000
  WYDATKI MAJĄTKOWE 1 515 034
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 515 034
oraz na uzupełnienie funduszy statut.banków państ.i innych instytucji finansowych 
 - PodwyŜszenie kapitału zakłądowego MKS Sp.z o.o. 1 515 034

60011 Drogi publiczne krajowe  - wydatki majątkowe 1 420 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 420 000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 420 000
 - Budowa dróg serwisiwych wzdłuŜ ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyŜowań i 1 420 000
   zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej

60016 Drogi publiczne gminne 9 657 730
 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 4 772 730
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 4 772 730
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 100

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 771 630

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 200
4270 zakup usług remontowych 3 356 430
4300 zakup usług pozostałych 1 394 000
4430 róŜne opłaty i składki 17 000

  WYDATKI MAJĄTKOWE 4 885 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 885 000

6050    wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych, w tym : 4 885 000
 - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa  komunikacji w Mieście 
   Dębica poprzez budowę ulic na  terenie Os.Mickiewicza 4 885 000

60017 Drogi wewnętrzne  -  wydatki bieŜące 90 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000

4270 zakup usług remontowych 81 000
4300 zakup usług pozostałych 9 000

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota

 RAZEM   TRANSPORT   I  ŁĄCZNOŚĆ 14 002 764

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 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 2 000
70005 Gospodarka gruntamii nieruchomościami 236 600

 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 186 600
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 186 600

4270 zakup usług remontowych 6 750
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 7 500
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 5 000
4480 podatek od nieruchomości 28 370
4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 16 980
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 122 000

  WYDATKI MAJĄTKOWE 50 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000

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

 RAZEM   GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 238 600

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

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieŜące 44 692
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 44 692

4300 zakup usług pozostałych 24 000

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 000

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 692
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 334 692

750 75011  Urzędy wojewódzkie - wydatki bieŜące 709 160
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 700 160
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 616 160

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 488 820
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 792
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 73 323
4120 składki na FP 12 225

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 24 000
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 16 150
4270 zakup usług remontowych 1 500
4280 zakup usług zdrowotnych 300
4300 zakup usług pozostałych 13 800
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 650
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 3 600
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 300



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 400
4440 odpis na ZFŚS 16 100
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 5 200

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 9 000
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000

75022 Rady gmin   - wydatki  bieŜące 320 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 9 500
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 800
4300 zakup usług pozostałych 15 900
4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 291 000
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 291 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieŜące 6 917 430
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 6 734 930
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 5 677 650

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 486 080
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 360 900
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 672 912
4120 składki na FP 112 158
4170 wynagrodzenia bezosobowe 45 600

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 057 280
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 274 300
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 19 000
4260 zakup energii 195 650
4270 zakup usług remontowych 40 100
4280 zakup usług zdrowotnych 2 930
4300 zakup usług pozostałych 176 400
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 700
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 36 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 38 800
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 27 800
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 24 000
4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 8 000
4430 róŜne opłaty i składki 11 550
4440 odpis na ZFŚS 147 250
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 46 800

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 32 500
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 500

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 150 000
    ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  
    zadań jednostki samorządu terytorialnego (Mechanizm Finansowy Europejskiego
    Obszaru Gospodarczego)

4305 zakup usług pozostałych 85 000
4306 zakup usług pozostałych 15 000
4705 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 42 500
4706 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 7 500

75045 Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieŜące 300
z tego :
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 300

4300 zakup usług pozostałych 300
75075 Promocja jednostek samorządu tetytorialnego  - wydatki bieŜące 299 280

z tego :
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000

4300 zakup usług pozostałych 50 000
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  173 981
    zadań jednostki samorządu terytorialnego (EFRR URBACT II)

4012 wynagrodzenia osobowe pracowników 23 463
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4111 składki na ubezpieczenia społeczne 5 550
4112 składki na ubezpieczenia społeczne 3 564
4121 składki na FP 895
4122 składki na FP 574

4171 wynagrodzenia bezosobowe 36 537
4211 zakup materiałów i wyposaŜenia 9 166
4301 zakup usług pozostałych 71 319
4411 podróŜe słuŜbowe krajowe 22 913

3) 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  75 299
    zadań jednostki samorządu terytorialnego (Europa dla obywateli)

4115 składki na ubezpieczenia społeczne 1 519
4125 składki na FP 245
4175 wynagrodzenia bezosobowe 10 000
4215 zakup materiałów i wyposaŜenia 11 535
4305 zakup usług pozostałych 52 000

 RAZEM   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 8 246 170

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieŜące 7 974
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 1 951
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 951

 RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ 7 974

754 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne - wydatki bieŜące 61 170

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 41 670
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 7 500

4170    wynagrodzenia bezosobowe 7 500
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 34 170

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 18 000

4260 zakup energii 12 250

4300 zakup usług pozostałych 1 700

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 500

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

4430 róŜne opłaty i składki 1 200

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 19 500
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 500

75414 Obrona cywilna - wydatki bieŜące 5 900
z tego:
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 744 880
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 713 780
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 635 430

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 506 760
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 990
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 76 010
4120 składki na FP 12 670

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 78 350
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 26 220
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 950
4270 zakup usług remontowych 10 060
4280 zakup usług zdrowotnych 650
4300 zakup usług pozostałych 9 600
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4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 060
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 370
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 940
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000
4430 róŜne opłaty i składki 3 000

4440 odpis na ZFŚS 19 500
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 3 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 31 100
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 100

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 240 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 240 000

4300 zakup usług pozostałych 240 000

 RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 059 600
756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych  - wydatki bieŜące 49 600

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym :
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 22 600

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 030
4120 składki na FP 570

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 000
4430 róŜne opłaty i składki 27 000

                 DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH 
 RAZEM  JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 49 600
                 ORAZ  WYDATKI  ZWIĄZANE Z  ICH POBOREM

757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.  - wydatki bieŜące 3 050 000
z tego:
1) obsługa długu j.s.t 3 050 000

8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 3 050 000
j.s.t. kredytów i poŜyczek

 RAZEM  OBSŁUGA DŁUGU  PUBLICZNEGO 3 050 000

758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 480 308
 w tym : 
  WYDATKI BIEśĄCE 380 308

4810 rezerwy 380 308
  - rezerwa ogólna 150 000
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 230 308
  WYDATKI MAJĄTKOWE 100 000

6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

 - rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych 100 000

 RAZEM  RÓśNE   ROZLICZENIA 480 308

801 80101 Szkoły podstawowe 23 454 452
 w tym : 
  WYDATKI BIEśĄCE 17 354 452
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 17 215 687
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 14 480 260

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 287 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 977 100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 900 000
4120 składki na FP 310 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 160

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 2 735 427
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 285 492
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4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 229
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 77 470
4260 zakup energii 1 099 350
4270 zakup usług remontowych 222 650
4280 zakup usług zdrowotnych 8 982
4300 zakup usług pozostałych 202 084

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 16 660
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 24 250
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 4 733
4430 róŜne opłaty i składki 7 532
4440 odpis na ZFŚS 756 200
4480 podatek od nieruchomości 17 731
4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 786
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 8 878

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 138 765
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 350
3240 stypendia dla uczniów 84 415

  WYDATKI MAJĄTKOWE 6 100 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 100 000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 69 950
 - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy 69 950

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 213 450
 - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy 2 213 450

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 3 816 600
 - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy 3 816 600

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych - wydatki bieŜące 454 570
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 453 418
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 420 300

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 330 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 800
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 000
4120 składki na FP 8 500

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 33 118
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 482
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 6 429
4280 zakup usług zdrowotnych 191
4300 zakup usłup pozostałych 406
4440 odpis na ZFŚS 21 520
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 90

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 1 152
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 152

80104 Przedszkola - wydatki bieŜące 11 192 058
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 9 659 730
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 8 026 630

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 332 400
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 502 700
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 008 300
4120 składki na FP 163 500
4170 wynagrodzenia bezosobowe 19 730

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 633 100
4140 wpłaty na PFRON 5 311
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 217 647
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 397
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 17 895
4260 zakup energii 650 350
4270 zakup usług remontowych 211 654



Dz. Rozdz § Nazwa Kwota
4280 zakup usług zdrowotnych 5 452
4300 zakup usług pozostałych 71 420
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 960
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 18 260
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 840
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 280
4430 róŜne opłaty i składki 5 191
4440 odpis na ZFŚS 410 900

4480 podatek od nieruchomości 477
4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych 9
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 218
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 7 839

2) dotacja na zadania bieŜace 1 510 627
2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 695 000
2580 dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 815 627

publicznych

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 21 701
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 701

80110 Gimnazja - wydatki bieŜące 10 475 614
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 10 395 679
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 9 192 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 162 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 624 600
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 205 000
4120 składki na FP 196 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 400

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 203 679
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 99 620
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 437
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 12 639
4260 zakup energii 407 300
4270 zakup usług remontowych 40 718
4280 zakup usług zdrowotnych 7 171
4300 zakup usług pozostałych 95 160
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 250
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 13 680
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 70
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 538
4430 róŜne opłaty i składki 4 041
4440 odpis na ZFŚS 506 630
4480 podatek od nieruchomości 1 035
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4 390

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 79 935
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 500
3240 stypendia dla uczniów 48 435

80113 DowoŜenie uczniów do szkół - wydatki bieŜące 52 200
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 52 200
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 10 800

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700
4120 składki na FP 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 41 400
4300 zakup usług pozostałych 41 400

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  - wydatki bieŜące 1 251 265
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 1 247 915
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 110 000
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4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 873 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 600
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 142 700
4120 składki na FP 22 700

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 137 915
4140 wpłaty na PFRON 23 100
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19 496
4260 zakup energii 31 049
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 18 100

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 1 300
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 7 000
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 000
4440 odpis na ZFŚS 27 870
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 500

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 3 350
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 350

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieŜące 257 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 257 000

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 257 000
80148 Stołówki szkolne - wydatki bieŜące 2 641 396

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 2 636 564
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 2 353 900

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 843 900
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 700
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 299 000
4120 składki na FP 48 000
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 300

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 282 664
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 57 683
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 260
4260 zakup energii 92 480
4270 zakup usług remontowych 7 099
4280 zakup usług zdrowotnych 7 182
4300 zakup usług pozostałych 15 450
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 3 000
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 730
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 450
4440 odpis na ZFŚS 95 410
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 920

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 4 832
3020    wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 832

80195 Pozostała działalność 4 158 008
 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 796 408
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 770 388
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 422 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 328 900
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 700
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 500
4120 składki na FP 8 570
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 330

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 348 388
4140 wpłaty na PFRON 12 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 27 623
4280 zakup usług zdrowotnych 890
4300 zakup usług pozostałych 13 355
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4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 1 500
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 4 560
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 280
4430 róŜne opłaty i składki 1 050
4440 odpis na ZFŚS 281 990
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 140

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 6 020
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 020

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 3 361 600
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 361 600

6057    wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 680 800
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica 1 680 800

6059    wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 680 800
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica 1 680 800

 RAZEM  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 53 936 563

851 85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki bieŜące 68 950
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 4 360
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 3 860

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 860
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 500

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 500
2) dotacje na zadania bieŜace 64 590

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 64 590

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŜące 881 050
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 339 450
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 184 010

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 119 480

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 530

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 400

4120 składki na FP 3 200

4170 wynagrodzenia bezosobowe 29 400
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 155 440

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 45 340

4260 zakup energii 30 000

4270 zakup usług remontowych 1 000

4280 zakup usług zdrowotnych 400

4300 zakup usług pozostałych 36 500

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 900

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 800

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 22 000

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000

4430 róŜne opłaty i składki 3 000

4440 odpis na ZFŚS 5 500

2) dotacje na zadania bieŜace 496 600
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 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 491 600

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 45 000
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczebia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieŜące 600
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z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 600
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 600

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 600

85195 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 32 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 32 000

4300 zakup usług pozostałych 32 000

 RAZEM  OCHRONA   ZDROWIA 982 600

852 85202 Domy pomocy społecznej  - wydatki bieŜące 474 216
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 474 216

4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 474 216
85203 Ośrodki wsparcia - wydatki bieŜące 559 930

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 559 930
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 393 940

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 298 850
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 110
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 285
4120 składki na FP 8 695
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 165 990
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 42 270
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 800
4260 zakup energii 50 880
4270 zakup usług remontowych 9 500
4280 zakup usług zdrowotnych 1 400
4300 zakup usług pozostałych 35 200
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 040
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 1 500
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 700
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 900
4430 róŜne opłaty i składki 4 000
4440 odpis na ZFŚS 13 800

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieŜące 11 801 200
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 495 376
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 416 200

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 226 700
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 250
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 158 650
4120 składki na FP 6 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 79 176
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości 15 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000
4260 zakup energii 10 000
4280 zakup usług zdrowotnych 500
4300 zakup usług pozostałych 7 276
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 4 300
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 3 400
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 300
4430 róŜne opłaty i składki 14 000
4440 odpis na ZFŚS 9 900
4580 pozostałe odsetki 7 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 11 305 824
3110 świadczenia społeczne 11 305 824
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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 114 400
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 114 400
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 114 400

4130 składki zdrowotne 114 400
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  - wydatki bieŜące 1 448 300
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 5 000

4300 zakup usług pozostałych 5 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 1 384 500

3110 świadczenia społeczne 1 384 500

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 58 800
    ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  
    zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)

3119 świadczenia społeczne 58 800
85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŜące 1 649 000

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 13 720
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 2 820

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 350
4120 składki na FP 70
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 400

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 10 900
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 100
4260 zakup energii 3 500
4300 zakup usług pozostałych 4 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 1 300

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 1 635 280
3110    świadczenia społeczne 1 635 280

85216 Zasiłki stałe - wydatki bieŜące 594 400
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 500

2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 500
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 593 900

3110    świadczenia społeczne 593 900
85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieŜące 2 226 700

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 2 222 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 976 200

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 505 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 080
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 267 420
4120 składki na FP 42 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 19 600

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 245 800
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 61 200
4260 zakup energii 33 100
4270 zakup usług remontowych 500
4280 zakup usług zdrowotnych 5 500
4300 zakup usług pozostałych 72 500
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 3 000
4440 odpis na ZFŚS 55 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 4 700
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3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze  - wydatki bieŜące 798 550
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 780 050
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 753 550

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 534 200
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 700
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 92 950
4120 składki na FP 14 500
4170 wynagrodzenia bezosobowe 66 200

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 26 500
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 5 700
4260 zakup energii 5 000
4280 zakup usług zdrowotnych 1 100
4300 zakup usług pozostałych 500
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 1 200
4440 odpis na ZFŚS 13 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 18 500
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 500

85295 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 398 920
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 58 920
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 29 960

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 160
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 750
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000
4120 składki na FP 550
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 28 960
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 14 860
4260 zakup energii 3 500
4270 zakup usług remontowych 4 000
4300 zakup usług pozostałych 4 500
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
4440 odpis na ZFŚS 1 100

2) dotacje na zadania bieŜace 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 : 260 000

3110 świadczenia społeczne 260 000

 RAZEM  POMOC SPOŁECZNA 20 065 616

853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieŜące 122 280
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 122 280
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 68 080

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53 700
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 250
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 750
4120 składki na FP 1 380

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 54 200
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 25 600
4260 zakup energii 3 000
4280 zakup usług zdrowotnych 100
4300 zakup usług pozostałych 8 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 1 500
4430 róŜne opłaty i składki 13 000
4440 odpis na ZFŚS 2 000

 RAZEM   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 122 280

854 85401  Świetlice szkolne - wydatki bieŜące 1 383 014
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z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 1 375 458
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 274 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 997 200

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 162 100

4120 składki na FP 25 700
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 101 458

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 12 872

4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 7 983

4270 zakup usług remontowych 1 050

4280 zakup usług zdrowotnych 873

4300 zakup usług pozostałych 1 776

4440 odpis na ZFŚS 76 600

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 204

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 7 556
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 556

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy - wydatki bieŜące 43 800
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 38 800
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 28 560

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 206

4120 składki na FP 34

4170 wynagrodzenia bezosobowe 28 320
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 10 240

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 700

4300 zakup usług pozostałych 3 540

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 122 850

z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 122 850

3240 stypendia dla uczniów 80 000
3260 inne formy pomocy dla uczniów 42 850

 RAZEM  EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA 1 549 664

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 272 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 272 000

4300 zakup usług pozostałych 101 000
4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 171 000

90004  Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieŜące 470 500
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 470 500
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 8 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 462 500

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 700
4300 zakup usług pozostałych 457 800

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 1 700 000
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z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 1 700 000

4260 zakup energii 1 280 000
4300 zakup usług pozostałych 420 000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska - wydatki bieŜące 198 000
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 198 000

4300 zakup usług pozostałych 198 000
90078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŜące 18 000

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 18 000

4300 zakup usług pozostałych 18 000

90095 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 127 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 127 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 84 000

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 000

4120 składki na FP 2 500
4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 500

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 43 000
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000
4260 zakup energii 500
4300 zakup usług pozostałych 40 000
4430 róŜne opłaty i składki 500

 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  ŚRODOWISKA 2 985 900

921 92109 Ośrodki kultury - wydatki bieŜące 1 800 000
z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 1 800 000

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 1 800 000
92116 Biblioteki -  wydatki bieŜące 930 000

z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 930 000

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 930 000
92118 Muzea - wydatki bieŜące 500 000

z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 500 000

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000
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 3 436 700
926 92601 Obiekty sportowe 6 915 000

 w tym :
  WYDATKI BIEśĄCE 6 057 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 6 037 955
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 3 308 944

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 614 646
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 032
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 430 635
4120 składki na FP 66 631
4170 wynagrodzenia bezosobowe 32 000
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 729 011

4140 wpłaty na PFRON 37 263
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 308 100
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 200
4260 zakup energii 2 019 548
4270 zakup usług remontowych 35 600
4280 zakup usług zdrowotnych 2 800
4300 zakup usług pozostałych 166 400
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomejj publicznej sieci telef. 7 300
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 10 000
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 15 500
4430 róŜne opłaty i składki 5 000
4440 odpis na ZFŚS 105 000
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 9 500

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 19 045
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 045

  WYDATKI MAJĄTKOWE 858 000
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 858 000

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 130 749

 - Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy 130 749

    etap I - energia solarna
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 727 251

 - Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy 727 251
    etap I - energia solarna

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieŜące 20 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 20 000

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 20 000
92695 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 177 000

z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 162 000

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 162 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 15 000

3250 stypendia róŜne 15 000

  RAZEM   KULTURA  FIZYCZNA   7 112 000
 OGÓŁEM WYDATKI 117 666 781

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad
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