
INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDZETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
ZłlpórnoCZr' 2013 R.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedl<ł,ada

informacj ę z wykon ania budżetu za I połr ocze 20 13 r .

I. Plan i realizację dochodów i wydatków budzetowych orazprocentowe określenie

wysokości wykonania budzetu za I półrocze 2013 roku wykazano

w układzie tabelarycznymw zńącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

il. Część opisowąrealizacji budżetu zalpółrocze 2013 roku.



1. DOCHODY

Plan budzetowy dochodów w wysokości 23.411.034"00 zł został wykonany w 50,3 tj. w kwocie

lt.785.1,67.85 zł.

DZIAŁ 010 - RoLNICTwo I ŁowIECTWo

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie

10.000,00 złw I półroczu nie została przekazana,

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalęsianie

gruntów rolnych w kwocie 92.000,00 z} zostały przekazane w wysokośct 46.405,30 zł,tj, 50,44 oń.

DZIAŁ 600 _ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wpływy zróźnych dochodów na plan 5.000,00 zł wykonano 13.143,50 ńi sąto głównie

wpływy ze sprzedaży drewna - 13.062,00 zł,wpłaty zazajęcie pasa drogowego wynoszą 162.978,74 zł.

Realizacja w poszczególnych dzińachklasyfikacji budzetowej przedstawia się następująco:

Dz. Nazwa
Plan po zm.

na 30.06.2013 r.

Wykonanie
zalpólrocze

2013 r.

o//o

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 0,00 0,0

020 Leśnictwo 92.000,00 46.405,30 50,4

600 Transoort i łaczność 1.062.989,00 360.5I7,78 33.9
700 Gospodarka mieszkaniowa 70.000,00 48.989,39 69.9

7l0 Działalność usłusowa 774.700,00 367.610,07 47.7
750 Administracia publiczna 244.700,00 I34.422,43 54,9
752 obrona narodowa 5.000,00 0,00 0,0

756
Dochody od osób prawnych, osób fiz. i
od innych jedn. nie posiadających
osobowości prawnei

5.I27.960,00 2.465.529,51 48,1

758 Róźne roz|iczęnia 13.1 83.833.00 7.077.140.00 53,6

801 oświata i wychowanre 320.409.00 112,273.27 35.0

851 ochrona zdrowia 30.300.00 12.ż62.00 40"4

852 pomoc społeczna 1.988.815.00 967.318"40 48.6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

soołecznei
259.928,00 107.551,13 4I,3

854 EdŃacvina opieka wychowawcza 5.400.00 5.400,00 100"0

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona
środowiska

235.000,00 79.748,57 33,9

RAZEM 23.4l1.034,00 11.785.167,85 50,3



Otrzymano także kwotę 6.206,00 zł jako wpłatę z tytvŁu kar umownych oraz kary od przedsiębiorcy

nałozonej ptzez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. W I półroczu otrzymano środki

finansowe z Urzędu Wojewódzkiego na rea|izację inwestycji drogowej w roku 2013, wysokość

otrzymanego dofinansowania to 341 .046,3| zł,tj.50,0 % kwoty planowanej.

DZIAŁ 700 * GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2013 rok wynosi 20.000,00 zł. Środki przekazano w 10,5 oń, ti. 2.1C1,00 zł

z przęznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa otaz na gospodarowanie

nieruchomościami. Dochody z realizacji zadafi zleconych zostały wykonane w kwocie 46.888,39 zł,

ti. 93,7 Yo na plan 50.000,00 zł, i stanowiąZl% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami

skarbu państwa.

DZIAŁ 7r0 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowę na zadania z zakłesu administracji rządowej w tym dzialę ptzeznaazone są na:

- prace geodezyjne i kartograficznę w wysokości 83.000,00 zł, w I półroczu dotacji nie otrzymano,

- opracowania geodezyjne i kartograficznę w wysokości 1.500,00 zł, w I półroczu dotacji nie otrzymano,

-nadzórbudowlany-planowanakwota350.000,00 zł,zostałaprzekazanaw61,4oń,tj.214.996,00zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług za opracowania geodezyjne na kwotę 336.900,00 zł, wykonano

t 52522,49 ń, tJ. 45,2 oń planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składająsię:

. dotacja celowa na prowadzenie ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kanograftcznej

w wysokoś ci 128.700,00 ń została przekazana w 51,5 %, ti. 66.330,00 ń,
. dochody własne - plan w wysokości 94.100,00 ń zręa|izowano w 52,1 Yo, tj.49.049,97 zł,

w tym:

- wpływy zróżnych opłat plan 100,00 zł,nie było wpływów,

-wpływy z gvltlńu najmu idzierżavły -plan 18.000,00zł,wykonanie8.465,16zł,tj.47,0oń,

_z tytułu odsetek, na plan 70.000,00 zł osiągnięto 36.436,33 zł,tj. 52,0 %. Sąto głównie odsetki od lokat

i rachuŃów bankowych,

- wpływy zróżnych dochodów wykonano w 69,1 Yo,tJ.4.148,48 ń na plan 6.000,00 złi dotyczągłównie

wynajmu sali, opłat zakarty wędkarskie,

. dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.900,00 zł została przekazana

w 86,9 %,tj.19.042,46 ń.

DZIAŁ 752 - oBRoNA NARoDowA

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 złwIpółroczu nie została przekazana 
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DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.067.960,00 ń
przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocię |.697.304,00 zł, tj, 41,7 Yo, a udzińy w podatku

dochodowym od osób prawnych w kwocie 61.790,32 zł, tj. I0ż,9 %o na planowaną kwotę 60.000,00 zł.

Ponadto wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych na plan 900.000,00 zł wykonano 543.456,45 zł,

tj.60,3 Yoplanu.

DZIAŁ 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 13.183.833,00 zł, zostńaprzekazana w 53,6 oń,w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - L576.640,00 zł,

tj. 61,5 oń,

- częśc wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnęgo - 2.967.990,00 zł,

tJ.50oń,

- część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów - 2.153.310,00 zł,tj.50 Yo,

- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje - 379.200,00 zł,tj. 100,0 oń.

DZIAŁ 801 _ OŚWIATA I wYCHowANIE

Planowane dochody w kwocie 320.409,00 zł wykonano w 35,0 Yo, tj. 112.273,27 zł. Składają się one

z odsetek od rachuŃu bankowego w kwocie 71,7| zł i wpływów z tytułu terminowego przekazywania

podatków w kwocie 176,00 zł. Wpływy z usług z tfiułu działalności stacji diagnostycznej na plan

125.000,00 zł wykonano w 41,0 oń, ti. 51.363,56 zł. Wpłynęły środki od Urzędu Marszałkowskiego

w Toruniu na projekt pn. ,,Kompetencje ponad wszystko", który realizowany jest w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Wysokość otrzymanych środków to 56.000,00 zł na plan 188.097,00 zł,

tj.29,7 o/o.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo

wychowawczychzostaŁaptzekazanaw 40,4Yo,tj.w wysokości 12.262,00 zł,naplan 30.300,00 zŁ.

DZIAŁ 852 - PoMoC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 1.988.815,00 ń i został zrealizowany w 48,6%o

w tym:

. wpłyvr.y zróinych opłat i dochodów m.in. odsetki wykonano w 0,6 o^,tj.31,54 zŁ na plan 5.100,00 zł,

. wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówce na terenie naszego powiatu, na plan

1.791.835,00 ń zrealizowano 869.I7I,2t zł, tj. 48,5 Yo,



t otrzymano 8.000,00 zł jako darowiznę dla dzięci z Placówęk Opiekuńczo - Wychowawczych,

. rodziny zastępcze - na plan 179.520,00 ń otrzymano 89.403,90 zł,tj.49,8%oplarru,

. wpłyrvy z innych jst za dzięci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na

plan 168.543,00 zł zręa|izowarto 83.993,0I ń,tj.49,8 oń,

. wpływy zróinychopłat i usług plan 1.075,00 ń, złealizowano w kwocie 459,84 ń,tj, 42,7 Vo,

. wpływ dotacji dla koordynatora rodzin zastępczych w kwocie 4.951,05 na plan 9.902,00 ń,

tJ. 50,0 oń,

. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - uzyskano 13,37 zł, odsetek od rachunków bankowych,

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalnośó Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w

22.590,0a zł, tj. 46,6 oń planu. W Rozdziale PFRONU osiągnięto 19.579,90 zł wpływów z

dochodów na plan 41,390,00 zł,tj. 47,3 %o.

Otrzymano równiez dotacje rozwojowe w kwocie 65.343,00 zł na p|an 169.788,00 zł, tj.

z przęznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkńców

grudziądzkiego pt.,,Wędka".

kwocie

róznych

38,5 oń

powiatu

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja celowa od samorządu wojewódńwana stypendia dla uczniów ZSP w Łasinie zostałaptzekazana

w 100,0 %,tj.5.400,00 zł.

Planowane dochody stanowiące wpływy z opŁat zakorzystanie ze środowiska w wysokości 220.000,00

ń zostńy przekazane w kwocie 79.748,57 zł,tj.36,2 0ń.



2. WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości 24.438.335,00 zł został wykonany w 28,8 Yo, tj. w kwocie

7.030.687,15zL Realizacja w poszczególnych dzińach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki

w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki dokonane będąw II półroczu.

DZIAŁ 020 _ LEŚNICTWO I ŁowIECTwo

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 123.000,00 zł, z tego na realizację zadań

w zakresie nadzoru nad lasami powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub - Dobrzyń

zaplanowano 26.000,00 zł, ptzekazano 12.642,69 zł, t. 48,6 %.

Na wypłatę ekwiwalentu zaplanowano 92.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla

21 rolników. W półroczu wypłacono 45.924,II zł,tj.49,9 Yo planu.

Dz. Nazrrya
Plan po zm.

na 30.06.2013 r.
Wykonanie

za I nół. 2013 r.
oń wyk

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 0,00 0.0
020 Leśnictwo 123.000,00 58.566,80 47 "6
600 Transport i łaczność l0.503.065,00 834.404,03 7.9
700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000.00 I.979,45 9"9
7I0 Działalnośó usługowa 770.400.00 200.689,3l 26,1
750 Administracia publiczna 4.025.949.00 1.79L772.63 44,5
752 obrona narodowa 5.000^00 0,00 0.0
754 Bezpięczęitstwo publiczne i ochrona olnoż, 8.400.00 742,04 8.8
757 obsłusa dłusu publiczneso l40.000.00 45.750,67 32.7
758 Różnę rozliczęnia 200.000.00 0-00 0,0
801 oświata i wychowante 2.696.835,00 I.436.212.03 53.3
851 ochrona zdrowia 55.300,00 12.308.40 22.3
852 Pomoc społeczna 4.I73389,00 I.905.5I7.12 45,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznei
I.270.927,00 554.232,I2 43,6

854 Edukacyina opieka wychowawcza 270.400.00 137.900,00 51,0
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

srodowiska 80.000,00 15.647,48 19,6

92l kultura i ochrona dziędzictwa narodowego 32.060,00 9.692.15 30.2
926 kultura ftzyczna 53.610,00 25.272.92 47.I

RAZEM 24.438.335,00 7.030.687,15 28,8



Plan wydatków w wysokości 10.503.065,00 ń wykonano w 7,9 Vo, tj, wydatki osobowe wraz

z pochodnymi w wysokości 698.876,00 zł zręalizowano w 49,1 Yo, tj. 343.480,30 zł. W ramach

wydatków tzęczowch na planowane 695.136,00 zŁ sfinansowano zakup materiałów na biezące

utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 20,8 %o p|anu, tj. 144.452,52 zł,

główne zakupy to:

- kruszywo, farby 4I.825,00 ń,

- masa bitumiczna 40.428,00 zł,

- paliwo do pojazdów i sprzętu 45.909,00 zl,

- części zamienne do sprzętu i pojazdów 8.217,00 zł,

- mateńńy biurowe, prenumeraty 3.034,00 ń.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 2.222.858,00 zł wydano 6.029,7I zł, tj. 0,3 Yo.

Środki ztego § wydatkowano na remonty pojazdów i sprzętu.

Ponadto w miesiącu czerwcu wykonano:

- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Gruta i Świecie nad, Osą za

kwotę 112.360,50 zŁ,

- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Radzyn Chęłmiński i Rogóźno za

kwotę 114.556,05 zł,

-remonty cząstkowe emulsjąasfaltowąi grysami na terenie gminy Łasin za kwotę 98.I90,9I ń,

- remonty cząstkowe emulsjąasfaltowąi grysami na terenie gminy Grudziądz za kwotę 122.738,64 ń,

-remonty cząstkowe - spękania i rakowiny za kwotę 1II.930,00 zł,

- remonty nawierzchni bitumicznych masąna gorąco załącznąkwotę 311.005,50 zł.

Na terenie poszczególnych gmin powiatu grudziądzkiego wykonano następującą ilość remontów

cząstkowychv,raz z likwidacją spękań i rakowin:

- na tęrenie gminy Gruta w ilości

- na teręnie gminy Świecie nad Osąw ilości

- na terenie gminy Radzyń Chełmiński w ilości

- na terenie gminy Rogóźno w ilości

- na teręnie gminy Łasin w ilości

4.022,50 Ń,
2.753,79 m2,

1.351,90 m2,

5.058,91 m2,

5,620,66 m2,

- na terenie gminy Grudziadz w ilości 7.605.33 m2.

Razem 26.413,09 m2.

Łączna wartość wykonanych remontów stanowi kwotę 870.781,60 zŁ z czego termin zapłaty w kwocre

847.4II,60 złprzypada w miesiącu lipcu. Pozostałe 23.370,00 ń zapłacone będą w miesiącu sierpniu.

Zakup usług pozostałychzręalizowarto w 30,6 %o,tj.w kwocie 238.221,48 złnaplanowanę779.600,00 zł.



Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg

- ochrona mięnia, dozór techniczny, konserwacja itp.

- 224.931,00 zł,

- 3.268,00 ń,

- usługi transportowo-sprzętowe przy biezącym utrzymaniu dróg - 4.037,00 zł,

- usługi pocztowe, prowizje, opłaty RTV

- nadzórbhp

- 2.162,00 zł,

- 1.000,00 zł,

- usługi informatyozłle, opłaty za dostęp do serwisów internetowych - 687,00 zł.

W I półroczu przekazano dotacje celowe do Gminy Świecie n/ Osą w kwocie |3.764,65 zł na zimowe

utrzymanie dróg powiatowych. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na zimowe utrzymanie drogi

powiatowej I423C Gołębiewo-Łopatki przekazano dotacjęwwysokości 4.700,00zł.

DZIAŁ 700 - GosPoDARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 20.000,00 zł została

wykonana w 9,9 Yo,U.I.979,45 zŁ.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. to kosź sporządzenia operatów szacunkowych - 1 .200,00 zł.

Podatek od nieruchomości - 705,00 zł, uiszczenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości -
29,00 zł otaz koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym korzystania

z nieruchomości Skarbu Państwa - 45,45 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zap|anowane w tym dziale wydatki w wysokości 770.400,00 zł zostaŁy wykonane w 26,0 Yo,

tj.200.689,3I ń,

W ramach usług geodezyjnych zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000,00 zŁ nie zostały

wydatkowane.

Na opracowania geodezyjno - kartograficzne zaplalowano kwotę 337.400,00 zł. Wydatki poniesione

w I półroczu 2013 r, wykorzystano na zakup materiałów administracyjno - biurowych 4.969,49 zł, na

usługi konserwacyjno - naprawcze utządzeń komputerowych i biurowych tj. 3.412,96 zł oraz zapłacono

za umowę najmu i obsługę serwisową urządzenia wielofuŃcyjnego wykorzystywanego w Wydziale

Geodezji -2.327,35 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości

3 5 0.000,00 zł, zrealizowano w 5 4,2 Vo, tj. l 89 .7 7 5,2I zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszcząsię wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na

4,75 etatach, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymaniajednostki.



DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.025.949,00 ń została

tj. I .7 9 I .7 7 2,63 zł. Zadania realizowano w następuj ących t ozdzialach

- Urzędy Wojewódzkie - z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone

Dokumentacji Geodezyjno - Kartograftcznej - plan 128.700,00 zł wykonano

- Rady Powiatów - plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące

zręalizowano w kwocie 80.947,8l zł, tj. 44,8 oń,

zrea|izowana w 44,5 Yo,

są na działalnośó Ośrodka

7 5,I %o, tj. 96.607,85 ń,

w wysokości 180.600,00 zł

- Starostwo Powiatowe - plan w kwocie 3.664.949,00 zł wykonano w 43,5 oń,tj.1.594.970,5I ń.

Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenia rolzrLe) wraz z pochodnymi na plan

ż.305,667,00 zł wykonano 1 . l I 4.27 4,40 zł, tj. 48,3 %o.

Wydatki bieżące naplan 1.150.357,00 złzręa|izowano 37,6Yo,tj.432.603,'75 zł,

- Kwalifikacja wojskowa - plan dotacji naprzeprowadzenie poboru w wysokości 21.900,00 zł został

wykonany w 86,9 Yo,tj,19.042,46 zł.

DZIAŁ 752 _ oBRoNA NARoDowA

W I półroczunię dokonano wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenię powiatu zaplanowano kwotę 3.400,00 zł,

Wydatkowano 742,04 zł, tj. 2I,8 Yo. Wydatki dotyczyły zakupu nagrody tzeczowej za 600,00 zł za

zajęcie I miejsca w XIV Halowych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pozarniczym

oraz pucharu zazajęcie I miejsca w biegu o Puchar Starosty - 142,04 zŁ,

Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatki dokonane będąw II półroczu.

DZIAŁ 757 - oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu}}I3 roku Powiat zapłacił 45.750,67 zł odsetek od kredYów.

Na koniec Ipółrocza Powiat posiadał rezerwę budzetowąw kwocię 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalnośó oświatowo - wychowawcząprzęwidziano plan w wysokości2.696.835,00 ń ztealizowano

I.436.212,03 zł,tj.53,3 Yo planu.



Rozdział - Licea ogólnokształcące - plan w wysokości 875.071,00 zł wykonano w 53,9 o^,

U. 472.247,38 zł,

Plan wydatków osobołvych i pochodnych od płac wynosi 758.545,00 zł, wydatkowano 404.108,0J zŁ,

tj.53,3 oń.

Pozostałe wydatki w wysokości 116.526,00 zł stanowią odpisy na zahJadowy fundusz świadczęń

socjalnych oraz na|ężne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 58,5 oń,

tj.68.139,3I zł.

Rozdział - SzkoĘ zawodowe plan 1 .668.224,00 ń zręalizowano w 53,3 %, tj. 889.872,2I zŁ,

Plan wydatków osobolyych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.205.137,00 zł został wykonany

w kwocie 653.843,42 zł, tj. 54,3 %. Wydatki bieżące na plan 463.087,00 zł, wykonano 236.028,79 zł,

tj,50,9 Yo,

Rozdział - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki związarle z dokształcaniem

nauczycieli zaplanowano kwotę l3.515,00 zł,zktórej wydatkowano 4.088,05 zł,tj.30,3 Yoplanu.

Rozdzial - Pozostała działalność - na sfinansowanie odpisu na zaMadowy fundusz świadczeń

socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów przekazano 12.295,50 ńtj.75 Yo planu.

Ponadto na działalnośó stacji diagnostycznej zap|anowano wydatki osobowe na kwotę 5I.442,00 zł,

z tego wydatkowano l9.2|7,3l zł, tj. 37,4 Yo, Natomiast wydatki rzeczowę na plan 7ż.189,00 zł

zręalizowano 3 8.49 1,5 8 zł, tj. 53,3 oń.

DZIAŁ 85l - OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotnę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

zaplanowano kwotę 30.300 zł,zalpółrocze wykorzystano 12.308,40 zł,tj.40,6%o,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 25.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych. W I półroczu

nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 852 - PoMoC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.173.389,00 zł została wykonana w 45,6 Yo,

tj. 1.905.5|7,1żzł.

Zadania realizowano w następuj ących rozdzińach:

- Placówki opiekuńczo - wychowawcze - na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące

koszty utrzymania dwóch placówek w wysokości 3.037.255,00 zł, realizacja wynosi 47,9 Yo,

tj. I.454.788,78 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, w I półroczu nie

dokonano wydatków.
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o placówka opiekuńczo - wychowawcza w wydrznie - planowaną kwotę wydatków w wysokości

1.547.869,00 zł wykonano w 47,2Yo. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 564.176,45 złna
plan 1.135.815,00 zł, tj. 49,7 Yo, wydatki tzeczowe ztealizowano w kwocie 166.059,5I zł na plan

412.054,00 zł, tj. 40,3 oń. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 50.000,00 ń w I półroczu

nie było wydatków. W Placówce przebywa średnio 35 wychowanków, zatrudnionych jest 27 osób;

w przeliczeniu na etaty 25,75.

r placówka opiekuńczo - wychowawcza w Białochowie - planowaną kwotę wydatków w wysokości

1.355.145,00 zł wykonano w 49,7 oń. Wydatki osobowe z pochodnymi wynosiły 529.466,86 zł na

plan 1.031.130,00 zł, tj. 51,3 oń, wydatki tzeczowe zrealizowarto na kwotę 143.663,99 zł na plan

324.015,00 ń, tj. 44,3 Yo. W Placówce przebywa średnio 30 wychowanków, zatrudnionych jest

26 pracowników w przeliczeniunaetaty 24,6.

- Rodziny zastępcze - plan wydatków na świadczenta społeczne wynoszący 765.868,00 zł,

ztęalizowano w 39,9 oń,tj.305.893,39 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 28 rodzinach zastępczych przebywa 42 dzięci. W I półroczu

zawiryńa się 1 rodzina zastępcza. Wśród rodzin zastępczych 16 to rodziny spokrewnione, a 12

niespokrewnione.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w wysokości 277.758,00 zł zrealizowano w kwocie

137.034,06 zl, tj. 49,3 Yo na dzińalnośó biezącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzęnia wraz

z pochodnymi lI7 .9ż7,48 zł, wydatki rzeczowę 14.861,58 zŁ oruz świadczenia socjalne 4.245,00 zł.

- Ośrodki interwencji kryrysowej * ośrodek realizuje zadania w formie poradnictwa specjalistycznego

dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zyciowej, czyli informacji na temat powiązania sytuacji

kryzysu z koniecznością dokonania czynności prawnych zapobiegających narastaniu kryzysu lub jego

skutków. Główne wydatki to wypłaty z tyilłu umów zlęcenta dla 2 osób. Na plan 12.348,00 zł

wydatkowano 5.720,89 zł, tj. 46,3 oń.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - począwszy od 2007 roku Powiat

zobowiryany jest przekazywaó środki finansowe na utrzymartie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dla Fundacji ,,Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji

Niepełnosprawnych w Łasinie " przekazarlo 50 %o planowanej kwoty, tj.40.278,00 zł, dla Stowarzyszenia

,,tJśmiech" w Grucie 16.440,00 ń, tj. 50,0 oń planu oraz 4.110,00 zł dla Stowarzyszenia,,TO-MY"

w Grudziądzlróv,lnież 50 % planowanej kwoty.
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- ZesPÓł ds. Orzekania o Stopniu Niepełno§prawności - dotacj a na zadania realizowane na podstawie

porozumień w wysokoŚci 48.400,00 zł, zostńa przekazana w 46,7 Yo, tj. 22.590,00 zł do lJrzędu Miasta
w Grudziądzu.

- Pozostała działalność - kwotę 7.345,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli

emerytów i rencistów. Ponadto przez PCPR realizowany jest projekt systemowy pn. Rozwój

i upowszechnianie integracji w Powiecie Grudziądzkim - WĘDKA. Na jego realizacjęotrzymano środki

w wysokoŚci 65.343,00 zł - I transza. W projekcie pomocą jest objętych 31 osób niepełnosprawnych

zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktyvmych zawodowo w wieku od 15 do 64 lat

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach kontraktów socjalnych zaplanowano kursy i
szkolenia zawodowe ( kurs obsługi koparko - ładowarek, kurs obsługi kas fiskalnych z minimum

sanitarnyn i podstawami obsługi komputera, kurs obsługi wózków widłowych, kurs kosmetyczny),

warsńaty z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty wizażu i autoprezentacji dla kobiet,

uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym oraz kurs kucharza małej gastronomii z elementami

dekorowania stołów i układania serwetek.

Główne wydatki to:

21.816,00 ń - vłynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatek specjalny dla koordynatora

oraz dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych,

3.3 l9,00 ń - dodatkowe wynagrodzęnie tolzne,

821,00 zł - odpis na ZFŚS,

4.599,00 zł - pochodne od wynagrodzeń.

- PFRON - na plan 41.390,00 zł wydatkowano 14.528,45 zł, tj. 35,1 Yo. Główne wydatki to zakup

materiałów i pozostĄch usług oraz częściowe pokrycie kosżów wynagrodzenia pracownika

zajmującego się obsługą PFRON.

- Powiatowe Urzędy Pracy -przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzukwotę 415.900,00 zł jako

dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, Jest to 50J oń planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA wYCHowAwCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przekazano w formię dotacji kwotę 132.500,00 zŁ,

tj.50 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 5.400,00 zł, z tytułu

dotacj i pozyskanej z Utzędu Marszałkowskie go w Toruniu.

Planowanąkwotę wydatków w wysokości 80.000,00 wykonano w 19,6 o^,tj.15.647,48 zł.
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Główne wydatki to:

6.353,00 zł - zaklp nagród i wyżywienia na organizowane imprezy ekologiczne,

540,00 zł - zakup materiałów biurowych,

4.979,00 ń - zakup akcesoriów samochodolvych iprzaczepkivraz z podporami do łodzi zprzeznaczeniem

na wsparcie działalności Społecznej Strazy Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego,

1 .512,00 ń - przewóz młodzięży na warsźaty ekologiczne,

2.000,00 zł * wypłata wynagrodzęń z tytułu zawartych umów - zlęceń z osobami prowadzącymi zajęcia

z młodzieżą w ramach realizacji zadania pn. ,,Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu powiatu

grudziądzkiego",

DZIAŁ 92l-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 32.060,00 zł wykonano w 30,2 Yo, tj, 9.692,15 zł. Wydatki poniesiono

między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XIV
Powiatowy Przegląd Poezji ,,Złote lJsta", XXVI Rejonowy KoŃurs recytatorski, XVIII Konkurs

Zręczności Powozenia Zaptzęgarti Parokonnymi, )O(VI Wiosenny Turniej Rycerski, XII Festiwal

Piosenki Krajów Unii Europejskiej, XI Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. W I półro czll lta zadanta

realizowane w ramach koŃursu ogłoszonego na wykonanie zadń publicznych organizacjom

pozarządovlym ptzekazano dotacje dla Stowarzyszenia Razem SMR w Sztynwagu - 2.000,00 zŁ,

Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Grudziądzki - 1.100,00 zł, Kujawsko-Pomorskiemu

Towarzystwu Proeuropejskiemu z/s w Łasinię *968,16 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 53.610,00 ń zrealizowano w 47,1 oń, tj. 25.272,92 zł. Główne

wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa

sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z tęręnu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie

ponoszone w zwią7ku z organizacją w/w imprez. TakZę w I półroczu przekazano dotacje dla organizacji

pozarządovłych tj. Fundacji Ochrony Zdrowia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie

5.800,00 zł, Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji ,,STAL" Grudziądz 7.000,00 zł,

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu,, Orion" Gmina Grudziądz 800,00 zł, Międzyszkolny

Uczniowski Klub Strzelecki,, SAGITTARIUS" - 500,00 ń, dla Ligii Obrony Kraju w Bydgoszczy -
2.000,00 zł i Polskiemu Związkowi Nięwidomych Okręg Kujawsko-Pomorski zls w Bydgoszczy -
700,00 ń.
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3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
JEDNOSTEK BUDZETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek orgarizacyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r.

wynosi 6.153.797.00 złi zostń wykonany w 0,4 Yo,tj.26.934,99 zł.

Realizacj a w poszcze gólnych działach przedstawia się następuj ąco :

1. W ramach inwestycji wydatkowano20.26l,0l ńna:

a) rozpoczęto budowy chodników w miejscowościach: Lisnowo i Mały Rudnik - ogólna kwota

wydatków to 15.660,81 zł,

b) zaktualizowano dokumentację i kosźorysy na przebudowę mostu na przeprrst na Kanale Głównym

w ciągu drogi Chełmno-Mniszek, utwardzenie placu PZD oraz na przebudowę drogi Bursztynowo-Blizno

za kwotę -2.460,00 zł,

c) zakupiono i ustawiono tablice informacyjne dotyczące inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej

nr 1380C Grudziądz-Nicwałd" współfinansowanej z RPO za kwotę 2.140,20 zł.

Realizacja pozostałych inwestycji to:

a) przebudowa drogi Zakllrzęwo - Mokre za kwotę 1.384.186,00 zł w trakcie rcalizacji, termin zapłaĘ

w miesiącu wrześniu,

b) przebudowa drogi Grudziądz - Nicwałd inwestycja zrealizowana, termin zapłaty w miesiącu sierpniu

na kwotę 723.8I1,80 zł,

c) przebudowa drogi Bursźynowo - Blizno inwestycja zrea|izowana, termin zapłaty w miesiącu

sierpniu na kwotę 214.468,08 ń,

d) przebudowa wTaz z dokumentacją dróg Rogóźno - Szembruk, Rywałd - Świecie, Pokrzywno - Słup

za kwotę L946.I75,00 zł, inwestycje sąw trakcie realizacji termin płatności to miesiąc listopad,

Dz. Nazwa Plan po zm.
na 30.06.2013 r.

Wykonanie
za lpółrocze

2013r.

o//o

600 Transport i łączność 5.775.597,00 20.26I,0| 0,4

7l0 Działalność usługowa 119.000,00 0,00 0,0

750 Administracj a publiczna 153.700,00 6.673,98 4,3

851 ochrona zdrowia 10.000,00 0,00 0,0

852 Pomoc społeczna 90.000,00 0,00 0,0

900
Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 5.500,00 0,00 0,0

RAZEM 6.153.797.00 26.934.99 0,4
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e) przebudowa mostu na przepust na Kanale Głównym w ciągu drogi Chełmno - Mniszek, w realizacji

zapłatana kwotę 496.174,00 zł w miesiącu listopadzie,

0 pozostałe inwestycje tj. utwardzenie placu PZD, budowa chodników, wykonanie dokumentacji

technicznych, zakup piaskarki i kosiarki bijakowej realizowane będąw II półroczu.

DZIAŁ 710 - DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym Dzia|e zakupy inwestycyjne na kwotę 119,000,00 ńreaLizowane będąw II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono Licencję Radix wraz z instalacją i uruchomieniem, na

którą wydatkowano 6.673,98 zŁ. Pozostńe inwestycje tj. zakup regałów do archiwum za 40.000,00 ń,

zakup sprzętu audiowizualnego na salę konferencyjnąza36.000,00 ń orazprzekazarie dotacji do Urzędu

Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza" - ręalizowane będą

w II półroczu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki jako pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Łasin z przęznaczeniem dla Szpitala

w Łasinie w wysokości 10.000,00 zł,nie zostały wydatkowane w I półroczu.

DZIAŁ 852 - PoMoc sPoŁEcZNA

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie wydatki inwestycyjne zaplanowano na

50.000,00 złnazadarie pn. ,,Wenty|acja pomieszczeń mieszkalnych dzięci na I i II piętrze". Inwestycję

zręaLizowarlo za kwotę 48.58l ,22 zł, a zapŁata nastąpi w miesiącu sierpniu. Zakup samochodu osobowego

dla PCPR za planowanąkwotę 40.000,00 zł nastąli w II półroczu.

Zakup laptopa wrazz oprogramowaniem dokonany będzie w II półroczu.

sprawozdanie Rb - z- kwartalne o stanie zobowiazań wg tvtułów dlużnych oraz gwarancii

i poręczeń na dzień 30 czerwca 2013 r.

- kredyt długoterminowy - spłata nastąpi w latach 2013 -2015 - I.833,250,00 zł

Zgodnie zę sprawozdaniem Rb- NDS o nadwyźce/deficycie jstza okres od początku roku do dnia

30 czerwca2}l3 t. wykonanie budzetu przedstawia się następująco:

Osiągnięte dochody w I półroczu - 1 1 .785.167 ,85 zł

Zrealizowane wydatki - 7.030.687,I5 zł

WY|IIK FINANSOWY za I półrocze 2013 stanowi nadrvyżUę t"flxĘ.6 §ĘĄtSSl0 "l
15
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L.n, Nazwa Plan: Wvkonanie:
l.

2.

3.

4.

5.

6,

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy

niepozostające w zatrudnieniu staże dla osób

niepełnosprawnych.

Zawarto umowę o staz z 3 pracodawcami; stażem objęto 3 ON.

Zadanie złealizowartę ptzęz PUP w Grudziądzu.

Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy

dla osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym został złożony 1 wniosek na kwotę

40.000,00 zł; umowa zostanie zawarta w następnym okresie

sprawozdawc zym. Zadartie realizow ane przez PUP w Grudziądzu.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii

zajęciowej.

Na tęrenie powiatu funkcjonująż WTZ * w Łasinie i w Grucie,

w których realizowana jest terapia zajęciowa łącznie dIa 69

uczestników.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepelnosprawnych i ich

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W okresie sprawozdawczym przyznano dofinansowanie 49

osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, wypłacono

dofinansowania dla 16 osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioĘ ortopedyczne

i środki pomocnicze

Złożono 151 wniosków na łącznąkwotę 1,28.179,00 zł.W okresie

sprawozdawc zym ztealizowano 1 3 5 wniosków

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

fundacjom i organizacjom pozarządowym

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 konkurs ofert na

realizację zadania. Zawarto 1 umowę i wypłacono dofinansowanie

w kwocie 5.500,00 zł.

12.000,00

43.000,00

1.020.924,00

41.209,00

132.000,00

5.500,00

5.632,00

0,00

510.462,00

13.798,00

111.727,00

5.500,00

RAZEM 1.254.633.00 647.119.00

Informacia o wvkorzvstaniu środków finansowvch PFRON za I półrocze 2013 r.

sTARosTA
Malęk k*zł,wtowshi
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Załączniknr I

PLAN I REALIZACJA DOCHODOW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE2013 R.

Dzial Rozdział Paragral Treść Plan po zmiaaachza
I pólrocze 2013 r.

Wykonanie za
pólrocze 2013

I
r. Wyk. %

0l005 9o,gmdezyjiióiq&d!i?§tiióbo_:niilitii.66;;,,.16 .:,,,::.ll

żll0
celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania biężącę z
administracji rządowej oraz innę zadania zlecone ustawami
,ane orzez oowiat

10

02095 'ozostala dzialalność .]:]: ., i,l':: _..,. : 

j:4.6_:ł
l:ll:'.' , l0,4

ż460
i otrzymane od pozostĄch jednostek zaliczanych do sektora
ów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
anych do sektora finansów oublicznvch

92 46 405,3 50,4,

60014 i,a :l1$$:§:|,}t! 33;9:

0580 i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
6 206,0|

0ó90 pływy z różnych opłat 44,0|

0920 odsetki 90,0l 77,9 86,6

0970 z różnych dochodów 5 000,0l l3 143,5( ż62.8,

6300
celowa otrzyman a z tytułu pomocy fi nansowej udzielanej

jednostkami samorządu ter}torialnego na dofi nansowanie
zadń I

375 806,0l

6430
celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizację inwestycji i

682 093,0l 341 046,3 50,0(

70005 ,48 989_;3! ó9;,9l

21l0
)otacje celowe otrzymane z budZetu pństwanazadaniabieżące z
:akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
ealizowane Drzęz Dow iat

20 000,0l 2 l01,0( l0,5l

2360
)ochody jednostek samorządu terytorialnego zrłi ązane z rcalizacją
ndań z zakresu administracii rzadowei oraz innvch zadań zleconvch 50 000,0l 4ó 888,3! 93,7ź

71,0r,3

2|l0
)otacje celowe otzlmanę z budżetu panstwa na zadaniabieżące z
nkresu administracji rządowej oraz inne zńania zlecone ustawami
ęalizowane orzez oowiat

83 000,0l

71aIĄ 4Ą6ś

0690 Npływy zróżnych opłat 100,0( 26,4( 26,4(

0830 ilpłyrły z usług 336 900,0( 152 522,4! 45,2,,

0840 ilpłply ze sprzedazy wyrobów 1 000,0(

0920 )ozostałe odsetki l 000,0( 56,5: 5,6(

0970 ilpływy z różnych dochodów l 000,0(

21l0
)otacje celowe otrz)łnane z budzetu pństwanazńaniabiezące z
nkresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
ealizowane orzęz now iat

1 500,0l

7l0l5 .Iadzór budowlany ','6l3J
0920 )ozostałe odsetki 200,0( 8,6l 4,3

2ll0
)otacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadmiabieżące z
nkresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
ealizowane orzez oowiat

350 000,0( 2l4 996,0( 61,41

7501,1 Jrzędy wojewódzliie',: l.r98,700;0l 5I,5l



2l l0
)otacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zńaniabieżące z
:akesu administracji rządowej oraz inne zadniazlecone ustawami
ealizowane Drzez Dowiat

l28 700,0( 66 330,0( 5 1,5,

75020 itatlstwą powiątq,we i..,.li l,,,.,,,l:,.,l., :, 1.94 .1.0{:0( 49]0&':9: §2,,l

0690 Npływy zróżnych opłat l00,0(

0750
)ochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu
)aństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
:aliczanych do sektora finansów publicznvch oraz innvch umów o

l 8 000,0( 8 465.1 47,0

0920 )ozostałe odsetki 70 000,0( 36 436,3 52,0:

0970 N pĘwy z różnych dochodów ó 000,0( 4 148,4l 69,1

7,5045 .:: ,j:i
8ó;9:

żl|0
)otacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zadaniabieżące z
nkresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
ealizowane orzez nowiat

2 l 900.0( 19 042,4( 86,9:

752l:2 ,,:,.....l§

21l0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwanazadaniabieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
ryą!!4gwane przez p ow iat

75ól 8
Mlitywy, ą innych:op, łal:ataniŃiąóych.doćhsdijćdiósięk laąłiąądii:l:
§rytoria|nesona:pbditawjdtisiaw'' ]]]'.,, ':' ,:l,::.,::.l]l',],.].ill..:.:.:,: z06l$§ 7§_,6Ą

0420 ilpływy z opłaĘ komunikacyjnej 900 000,0( 543 456,4 60,3l

0490
Nplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki
iamorżadu teMorialneeo na oodstawie odrebnvch ustaw l00 000,0l 162 978,7l l6ż,9l

7,5622 JdziĄ powiatów lv]pq{ątti§ł, §!ńowtąęJllidoćhód:budZatri:ilaiS,,!.tła: ,'ł?.6

00l0 )odatek dochodowy od osób ftzycznych 4 067 960,0l l 697 304,0( 4|,7,

0020 )odatek dochodowy od osób prawnych 60 000,0( 61 790,3,, l02,9l

7,580l lJ76.640i01 61,5!

ż920 iubwencje ogólne z budżetu państwa 2 562 040,0| l 576 640,0l 61,5l

75802, 3,7.1200;0( 100,0(

6l80
irodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i
vojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i
iraiowvch w granicach miast na orawach oowiatu.

379 ż00,0l 379 ż00,0l l 00,0(

7580] §]93l97,,l;0] 9 967]99,0j$ §,g;q(

2920 iubwencje ogólne z budżetu panstwa 5 935 975,0( 2 967 990,0l 50,0(

,15832
.4,,,:1i6iii8;0i 21§3 3-,m;8! §0;0l

2920 iubwencje ogólne z budżetu państwa 4 306 6l 8,0( 2 l53 3l0,0( 50,0(

§0130 }zkołyzawodor;vę' Uż.eii9 35;0l

0830 /r'pływy z usług l25 000,0( 5 1 363,5( 41.0!

0870 Wpływy ze spzedaży składników majątkowych 4 662,0( 4 662,0| l00,0(

0920 )ozostałe odsetki 200,0( 71,7 3 5,8(

0960 )trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,0(

0970 Vpłyrły z różnych dochodów 450,0( 176,0| 39. l

2007
)otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
rodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. l pkt 3
)raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

t88 097,0( 56 000,0( 29,7,

85156 ''40;4|

2l l0
)otacje celowe otrzymane z budżetu pństwanazńniabiezące z
:akresu administracji ządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
ealizowane Drzez Dowiat

30 300,0( |ż262,0( 40,4



8520 l §i,90Ń 48i5,

0ó80
ilpływy od rodziców z §tułu odpłatności zautrzymanie dzieci
wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w
odzinach zutęoczvch

240,0( 698,3l 290,9|,

0690 lł plyłły z r óżnych oplat 18l4,0(

0830 Mpływy z usług 84 989,0( 33 764,4 39,7,.

0920 )ozostałe odsetki 400,0( 3 1,5, 7,81.

0960 )trzymanę spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej l2 000,0( 8 000,0l 66,6

0970 |łplywy z różtlych dochodów 2 886,0(

2310
)otacje celowe otrzymane z gminy nazadaniabieżące realizowane na
rodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
ęr}torialnego

434 373,0| ż04 060,9l 46,9|

2320
)otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
lodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
eMorialnego

127ż 473,0| 631 345,8, 49,6,.

49;8(

0680
Vpływy od rodziców z tytułu odpłatrrości zautzymuie dzieci
wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w
odzinach za§tępcz.rch

438,0l

0690 Vpływy z róznych opłat 637,0| 4I3,3 64,8!

0830 Vpływy z uslug 9 0ż2,0| ] 230,0 35.8(

0920 lozostałe odsetki 46,5,.

2L30
)otacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacjębiezących
;adń własnych powiatu 9 902,0| 4 951,0: 50,0(

231.0

)otacje ceIowe otrzymane z gminy nazadaniabieżące realizowane na
lodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
erytorialnego

117 522,0| 57 910,1, 49.21

2320
)otacje celowe otrzymanę z powiafu na zadania bieżące realizowane na
)odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
erWorialnego

4l 999,0| 22 85ż,8l 54.4

,85218 :p;3] l 1,1

0920 )ozostałe odsetki 120,0l 13,3 t l,I

853l1 lehóil itacj a .zawódowżr j._gpołeczna' osób nięiiŃioŚpiawnycti. 3,0(

0900

)dsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
rzęmaczęniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
nowa w art. l 84 ustawy, pobranych nienaleźnie lub w nadmiernej
vysokości

3,0(

85321 l?2,590,0l 46.6

2l 10

)otacje celowe otrzymanę zbudżetu pństwa na zadania bieżące z
nkresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
,ealizowane nrzsz nowiat

48 400,0( ż2 590,0l 46,6,

85324 .,:4_t3(

0970 ilpływy z różnych dochodów 41 390,0l l9 579,0( 47,3(

i:85J95
.

3&4:

0920 )ozostałe odsetki 350,0l 36,1 l0,3:

2007
)otacje celowe w ramach progtamów finansowanych z udziałem
irodków europejskich oraz środków o których mowa w ań,5 ust.1 pkt 3
lraz ust. 3 pkt 5 i ó ustawY, lub płatności w ramach budżetu środków

l6l 251,0i 60 909.7 37,7,,

2009
)otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
irodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.l pkt 3
)riż ust. 3 Dkt 5 i ó ustawv. lub ołatności w ramach budżetu środków

8 537,0( 4 433,2 5 1,9

85415 100,0l

2330
)otacje celowe otrzymane od samoządu województwa na zadania
lieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samoźądu terrtorialneso

5 400,0( 5 400,0( 100,0(

90019 319l



i otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
publicznych na realizacje zadń bieżących jednostek

Razem: 23 41l 034,0( l1 785 167,85 50,34

s T/A nlo s r ł
r U*-

aaĄ$lzepńowskl



ZalącznikNr2

PLAN I REALIZACJA WYDATKOW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział Rozdzial Paragral Treść Plan po zmianach
zaIpółrocze2Ol3 r.

Wykonanie za I
półrocze 2013 r.

Wyk. %

0 l005 1.0'000;0( ,-l]

4300 lakup usług pozostałych l 0 000,0(

,02002 ,

4żlo lakup materiałów i w}?osżenia 5 000,0(

4300 lakup usług pozostałych 2ó 000,0( 12 642,6| 48,6:

02095 ]ozostałądziałaluośó |92:000.;01 45:924J ..49:,91

3030 łóZne wydatki na rzecz osób ftzycznych 92 000,0( 45 924,1 49,91

60014 7q,l

23l0
)otacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
ealizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samorzadu terńorialneso

l9 000,0( 13 764,6: ,l2,4:

23ż0
)otacje celowe przskazane dla powiatu na zadania bieżące
ealizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samorzadu teMorialneso

4 700,0( 4 700,0( 100,0(

2710
)otacja celowa na pomoc finansową udzielaną międry
ednostkami samorządu teMorialnego na dofinansowanie |64 372,0l

3020 Vydatki osobowę nięzaliczonę do wynagrodzeń 1 l 490,0( 4 872,41 42,4

40l0 Vynagrodzenia osobowe pracowników 535 700,0l ż5I745,5l 46,9|

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne 39 39ó,0l 39 297,,l: 99.7

41l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne l08 750,0( 46 660,8,, 42,9

4l20 ikladki na Fundusz Pracy 15 030,0l 5 776,2l 38,4

4170 Mynagrodzenia bezosobowe 58 030,0| 17 l13.6,. ż9,4|

42l0 lakup materiałów i wyposżenia 695 136,0( |44 452,5,, ż0,7|

4260 1akup energii 9 000,0( 4 732,8, 52,5|.

4270 1akup usług remontowych 2 222 858,0| 6 029,7 . o)

4280 1akup usług zdrowotnych 2 l40,0l 376,5l 17,5|

4300 1akup usług pozostałych 779 600,0| 238 221,4l 30,5

4350 lakup usług dostępu do sieci Internet 879,0( 354,0l 40,2

4360
)płaĘ z §.tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonyct
v ruchomei publicznei sieci tęlefonicznei

5 000,0( ż 434,6 48,6!

4370
)płata z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v stacionamei publicznei sieci tęlefonicznei.

4 000,0( l703,6, 42,5,

4390 lakup usł ug obej mujących wykonanie eksp eĘz, analiz i opinii 6 600,0(

44l0 )odróże służbowe krajowe l 200,0( 47,6( 3,9,,

4430 {óżne opłaty i składki l6 000,0( L3 223,5( 82,6

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 158.0( l2 868,5( 75,0(

4480 )odatek od nieruchomości 4 665,0( 2 334,0( 50,0:

4500
)ozostałę podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
^- +^-:^l-^^^ 570,0( 253,0( 44,31

46l0 iosźy postępowania sądowego i prokuratorskiego l 000,0( 700.0( 70,0(

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 l94,0( 2 480,0( 47,7

6050 Mydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 4 819 ó45,0l 4 939,6l 0,1(

6051 Vydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 97 6,0| l 070,1( 0,2|



6059 ilydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 976,0( 1 070,1 0,2|

ó060 ilydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 230 000,0( 13 181.I s1,

,70005 :I.]9?9;ł 9,9(

4270 lakup uslug remontowych 97|,0(

4300 lakup usług pozostałych l l 000,0( l 200,0( l0,9

4400
)płaty za administrowanie i czynszs za budynki, lokale i
lomieszczenia garżowe l 000,0(

4430 łóżne opłaty i składki l 000,0(

4480 )odatek od nieruchomości 2 000,0( 705,0( 35,2|

4520 )płaty na rzecz budżetów jodnostek samorządu terytorialnego 29,0( 29,0l 100,0(

4590 (ary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ftzyczaych 2 000,0(

46l0 (osźy postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,0l 45,4 ))

7,1013

4300 lakup usług pozostałych 83 000,0(

710l4 3i2i

4170 Mynagrodzenia bezosobowe l 000,0(

4210 1akup materialów i wyposżenia 30 000,0( 4 969,4| l 6,5t

4270 lakup usług remontowych 20 000,0( 3 4l2,9l 17,0l

4300 lakup usług pozostałych 154 000,0( ż 387,7, |.5

4350 1akup usług dostępu do sieci Intemet 400,0( l43,9 3 5,9l

4610 (oszty postępowania sądowego i prokuratorskiego l 000,0(

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
.. ^.,il_^:

12 000,0(

6060 Mydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych l 19 000,0(

710l 5 54,2')

3020 ilydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,0(

40l0 Vynagrodzenia osobowe pracowników l07 640,0( 69 868,5, 64,9

40żo Vynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej I37 270,0( 66 144,6 48, l!

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne 16 666,0( l6 665,0| 99,9,

4l l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 43 000,0( 18 834,2 43,8(

4l20 ikładki na Fundusz Pracy 5 l20,0( l l20,4l 21,8{

41,70 ilynagrodzenia bezosobowe l l80,0( l l80,0l l0(

421.0 lakup materiałów i wyposazenia 8 l40,0( 4 375,3| 53,7:

4260 1akup energii 2 800,0( l481,4 52,9

4270 lakup usług remontowych 800,0( l23,0( l5,3t

4280 1akup uslug zdrowotnych 500,0( 35,0( 7,0(

4300 lakup usług pozostałych 8 800,0( 3 699,3l 42,0l

4350 lakup usług dostępu do sieci Internet 663,0( 331,3 49,9ź

4360
)płaty z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonyct
v ruchomei publicznei sieci telefonicmei ż200,0( 945,2| 4ż,9,,

4370
)płata z ty,tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
ł stacionarnei publicznei sieci telefonicznei.

1 000,0( 458,1 45,8l

4410 )odróże służbowe krajowe ó00,0(

4430 lóżne opłaty i składki 5 8l9,0( 512,0| 8,8(

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 202,0( 3 901,5l 75,0(

4550 izkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,0(

46l0 aosźy postępowania sądowego i prokuratorskiego 200.0( 100,0( 50,0(



4700 |^S.lYf:l. Pracowników niebędących czlonkami korpusu sluzby I ooo,ool (-'vv |cwi|nPi I www,wvl

.7501,1 :ii].:..1.],],:],]: 
:, 1!18:7,0§;0{ 96i6.07,;8:

;§!{ail.?i].i.jw

,l':'.,'::.- '.75'91

40l0 Vynagrodzenia osobowe pracowników 96 258,0l 71338,7( 74,1

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne l 1 793,0l 1 l 755,1 99,6l

41l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 18 4ż6,0l 12 493,81 67,&,|

4l20 ikładki na Fundusz Pracy ż223,0l 1 020,1 l 45,8!

750l9 {ady powi,atów §Oj47,]8:] 4Ą8:

3030 ł'óżne wydatki na rzecz osób ftzycznych 159 600,0l 79 540,0( 49,8,

42l0 ]akup materialów i wyposażenra 7 000,0( l ż76.4l 18,2

4300 lakup usług pozostałych l4 000,0( l31,3 0,9,

75020 it.iiostwa powiatówe.,] t,'594,970§ 43,§:

2900
Mpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
erytorialnego oraz zwięków gmin lub zwiąpków powiatów na
lofi nłlsowanie zadń bież,acv ch

8926,0l 4 421,0( 49,5.

3020 Vydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,0( 1029,7( 26,4l

401 0 Vynagrodzenia osobowe pracowników l 817 143,0( 83 1 063,3l 45,7.

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne l28 525,0( 126 629,9, 98,5

4l l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 316 214,0l 142 100,2,, 44,9,

4l20 ikładki na Fundusz Pracy 43 785,0( 14 480,8: 33,0

4l40 Vpłaty na Pństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
.Ti-__1_^-^-^.,,_.,^L 2 985,0( 1 738,0( 58,2,,

4I70 ilynagrodzenia bezosobowe l 8 000,0| 5 748,5: 3 1,9,

42l0 1akup materiałów i wyposżenla 500 530,0l 237 0l4.2l 47,3

4260 lakup energii 150 000,0l 6 l 668,5, 41.I

4270 lakup usług remontowych 208 400,0( 23 9l3,4, l 1,4

4280 lakup usług zdrowotnych l 600,0l 778,0( 48,ó

4300 lakup usług pozostałych l82 416,0l 7ż 475,3| 39,7.

4350 lakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,0( 4 672,8l 3 8,9,

4360
)płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v ruchomei nublicznei sieci telefonicznei 3 200,0( l0ż2,7, 3 1,9(

4370
)plata z tytńu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v stacionarnei oublicznei sieci telefonicmei. 18 000,0l 6 5ż7,8 36,ż

44I0 )odróże służbowe krajowe l3 000,0( 2 888,5 1) ),

4420 )odróże slużbowe zagraniczne 5 600,0(

4430 łóżne opłaty i składki l0 000,0( 5 890,0( 58,9(

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 2ż5,0( 41 418,3 75,0(

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby l l 800,0( 2 8l4,8 23,8:

6060 Vydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 83 700,0( 6 673.9l 7,9,,

6639
)otacje celowe przękazane do samorządu województwa na
nwestycje i zakupy inwestycyjne ręalizowane na podstawie
lorozumień (umów) miedzv iednostkami samorzadu

70 000,0(

l]?J045,] 8ó;9j

4| l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne l 350,0( l321,8 97,9

4l20 ikładki na Fundusz Pracy l50,0(

4170 ilynagrodzenia bezosobowę l2 l00,0( l0 530,0( 87,0i

42l0 lakup materiałów i wyposżenia 5 150,0( 4I73,5 8 1,0l

4300 lakup usług pozostałych 2 950,0( 2 8I7,0: 95,4ś

4360
)płaty z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
ł ruchomej publicznej sieci telefonicznej

200,0( 200,0i l 00,0(

75a75 j:, :.ll'' -,,l:.:27_,].800;0( 1l4;0! ,,:0;4l



4300 lZakup usIug pozostalych 
l:=3:,9fE 1 14.0( 0,4

75095 :]]l, ..9.0S( 4,5(

,-.j=lll"--k33";,.1uj:"l:;:*l::,r:jt,,,*:1T:j5]:ę:",,-.,.-,.,,,.,...,,,,.,l _""""", ,",,," ,._ _."" __2 
000,00l 90,0( 4,5(

75212

4l l0 i na ubezpieczenia społeczne 250 l

4120 i na Fundusz Pracy 50,

4170 bezosobowe 800 l

42l0 matęriałów i wyposżenia 2 000 l

4300 usług pozostałych l 900

75403 powjątqwe,Pólięii ]]r],,].:::],::l::l ],,..:.'1,§:000 (

42l0 materiałów i wyposażenia 5 000 l

:l5412 straao_. Ń'żińa,i .]l:]'.. ]'.],,.] 
'.:],,:i.,..,..,:"]]

:]:]ll:':....]3]400 ii,ia:,,],..',., :.]: l ::......:'; rr.&;i! :"2:L8;

4210 Pakup materiałów i wyposżenia 3 400 742,0, ż1,8,.

75,I02 ..45]750;ó 32§

8l l0 )dsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
nciąniętych przez _iednostkę samorządu terfiorialnego 140 000,0l 45 750,6 32,6i

758l 8

48 10 Łezerwy 200 000,0(

80120 lill,,,l :.,l,,:4i9lż4l,i3 { §1 9,

3020 ilydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 176,0( 34 499,6( 47,8(

40l0 ilynagrodzenia osobowe pracowników 5ó3 5 l 8,0( 287 060,8( 50,9l

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne 50 120,0( 50 l 19,1 100,0(

4l l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 126 747,0( 59 865,8( 47,2:

4|20 ikładki na Fundusz Pracy l8 l60,0( 7 062,ż, 3 8,8l

4l^]0 ilynagrodzenia bezosobowe l 5 12,0( 1 5l1.1 99,9l

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 838.0( 3ż 128,5( 75,0(

,80130 ,889]872;2l 53,3,

30ż0 lr'ydatki osobowe nięzaliczone do wynagrodzeń 87 035,0( 44 580,1 l 51,2,,

40l0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 895 588.0( 470 030,4i 52,4l

4017 ilynagrodzenia osobowe pracowników 8 281,0( ż 765,1 JJ.J]

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne 76 060,0l 16 059,0: l00,0(

4l l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 189 075,0( 9ż 646,8( 49.0l

4lr,7 ikładki na ubezpieczenia społeczne 7 9l0,0l l245,4, 15,7,

4|20 ikładki na Fundusz Pracy 27 090,0| l0 918,7! 40,3

4l27 ikładki na Fundusz Pracy l l33,0( l77.8,, 15,ó!

4170 Mynagrodzenia bezosobowe l 000,0( 2l0,5( 21,0:

4177 Mynagrodzenia bezosobowę 37 976,0{ 6232,9, 16,4

42l0 lakup materiałów i wyposżenia lI942,0( 8 954,1! 74,9t

4ż17 lakup materiałów i wyposżenia 2 353,0( )15)) 99,9,,

4219 lakup materiałów i wyposażenia 58,0( 57,6, 99,3t

4240 lakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek 5 662,0( 740,2 13,01



424,1 1akup pomocy naukowych, dydakĘcznych i ksią7ek l4 l96,0( 1 1 705,0( 82,4:

4260 lakup energii 80 000,0( 55 954,8 69,9l

4270 lakup usług remontowych 4 000,0( l ,l07,l
42,61

4280 1akup usług zdrowotnych l 500,0( 205,0| 13,6,,

4300 lakup usług pozostałych l 5 000,0( 14 414,7 96,1(

4307 1akup usług pozostałych l ló 248,0( 28 l87,0( ż4,2:

4350 lakup usług dostępu do sieci Intemet 1 100,0( 526,31 47,8

4360
)płaty z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v ruchomei nublicznei sieci telefonicznei

300,0( 63,8l 2I,2l

4370
)płata z tytułu zakupu usfug telekomunikacyjnych świadczonych
v stacionarnei oublicznei sieci telefonicmei.

3 000,0l l 305,7! 43,5

44l0 )odróże służbowe krajowe 2 700,0( l 960,5( 7ż,6

4430 lóżne opłaty i składki 8 500,0l 4 373,0l 5l,4

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 5|7,0| 52 137,7: 75,0l

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby l 000,0( 360,0( 36,0(

80l4ó 30#

42l0 lakup materiałów i wyposżenla 2 000,0( 897,0: 44,8:

4300 lakup usług pozostałych 5 515,0( 3 1 14,0( 56,4ł

44l0 )odróże służbowe krajowe j 000 0{ 77,0( )§

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
,. ^.,;l-^:

3 000,0(

80195 7,0004,3J a9;9J

40l0 ia osobowe pracowników 40 l30,0( lż 857,0, 32,0,

4040 wynagrodzenie rocme 3 578,0( 3 577,3l 99,9i

4l l0 na ubezpieczenia społeczne 6 764,0( 2 586,8; 38,2l

4l20 na Fundusz Pracy 970,0( l96,0l ż0,2

4170 ynagrodzenia bezosobowę 500,0(

42l0 materiałów i w}posżenia 1 000,0( 81 1,2( 81,1

4260 energii 62 089,0( 32 95I,6,, 53,0

4270 usług remontowych 1 000,0(

4280 usług zdrowotnych l00,0l

4300 usług pozostĄch 6 000,0| 4 02ż,2,, 67,0,

4350 usług dostępu do sieci Intemet 400,0l I75,4, 43,8l

4370
)łata z t}tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
stacionamei publicznei sieci tęlefonicznei.

l l00,0( 53 1,0: 48,2i

4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych l6 394,0( lż295,5( 75,0(

8515ó 4.Q,ó!

4l30 ikładki na ubezpieczenie zdrowotne 30 300,0( 12 308,4( 40,6,,

,85l95 ]l

4280 usług zdrowotnych 13 500,0(

4300 uslug pozostałych l 500,0(

6300
celowa na pomoc finansową udzielaną między
:ami samorządu terytorialnego na dofi nansowanie

zadń l
t0 000,0(

85201 1]:4,54J8&il ,.4!L;J|

23I0
)otacje celowe przskazane gminie na zadaniabieżące
ealizowane na podstawie porozumień (umów) między
erlnnqfkami samoradrr ferńorialneso

41 467,0l 1,1 01l,ż, 4I,0,,

3020 ilydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 064,0| 45 835,6,, 50,8!



3l l0 §wiadczenia społeczne 98 174,0l 42 233,3 43,0,,

4010 ilynagrodzenia o§obowe pracowników l 662 362,0| 783 l86,7, 47,1

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne I44 353,0( l44 352,0| 100,0l

41 l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 32l 984,0( l48 4l7,8,, 46,0,

4l20 ikładki na Fundusz Pracy 38 246,0( l7 686,6 46,2l

4|70 ilynagrodzenia bezosobowe 6 300,0( 4 024,2,, 63,8{

4210 aakup materiałów i wyposżenia 200 520,0( 44 095,5 21,9|

4220 lakup środków żywności l43 250,0( 59 234,2ł 41,3

4230 lakup leków, wyrobów medycmych i produktów biobójczych 7 78l,0( 4 723,5{ 60,7l

4ż60 lakup energii 63 000,0l 30 436,4: 48,3

4270 lakup usług remontowych 17 000,0( 4 860,21 28,5|

4280 lakup usług zdrowotnych l 750,0l 405,0( 23,,

4300 lakup uslug pozostałych 70 500,0( ż7 435,6,, 3 8,9

4330
lakup usług przezjednostki samorządu terytorialnego od innych
ednostek samnnadtl fervtorialnegrr l0 000,0(

4350 lakup usług dostępu do sieci Intemet l 5l4,0( 555,2 36,6,,

4360
)płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonycl
v ruchomei oublicznei sieci telefonicznei

886,0( 444,3| 50,1:

4370
)płata z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v stacionamei oublicznei sieci telefonicznei.

8 200,0( 3 134,6l 38,2:

44l0 )odróże służbowe krajowe 900,0( l 68,6t l8,7l

4430 lózne opłaty i składki l4 800,0( ó 448,0( 43,5,,

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 60ó,0( 69 454,5( 75,0(

4480 'odatek od nieruchomości 908,0( 455,0( 5 0.1

4,100 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
,- ^-,:l_^:

690,0( l90,0( 27,5,

6050 Mydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,0(

85204 lll];:,1.1,,§l:]l :,?,65.§6.8;Q ( 305]893;3] 39,9,

ż3l0
)otacje celowe paękazane gminie na zadania bieZące
ęalizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samorzadu tervtorialneso

95 825,0( 48 365,0( 50,4

2320
)otacje celowe przekazane dla powiatu nazadffiiabieżące
ęalizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samorzadu tervtorialneso

47 746,0( 23 872,8( 50,0(

3l l0 iwiadczenia społeczne 477 484,0( ż20 565,2( 46,[

40l0 ilynagrodzenia osobowe pracowników 28 548,0( 8 6l3,1 30,1:

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne
,l,237,0l

1 141,0( O) )l

4l10 Jkładki na ubezpieczenia społeczne 1 1 239,0( l337,61 11,9(

4120 ikładki na Fundusz Pracy l 514,0( l 80,1 ( 11,9(

4l70 Vynagrodzenia bezosobowe 32 000,0|

4280 lakup usług zdrowotnych 300,0(

4300 lakup usług pozostałych 24 880,0(

44l0 )odróże służbowe krajowe 4 000,0( 997,|l ż4,91

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaInych l 095,0( 82L,ż| 75,0(

ó060 ilydatki na zakupy inwesĘcyjne jednostek budżetowych 40 000,0(

8§218

3020 Vydatki osotlowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,0( 259,7l 5I,9,

40l0 Mynagrodzenia osobowe pracowników 181 795,0( 85 621,0: 47,1l

4040 )odatkowe wynagrodzenie roczne l4 8l7,0l l4 817,0( l00,0(

4l l0 ikładki na ubezpieczenia społeczne 35 756,0l 15 750,6( 44,0:

4120 ikładki na Fundusz Pracy 3 858,0( l 738,8 45,0,



4l70 ilynagrodzenia bezosobowe 2 520,0( l 80,0( 7,I

4żr,0 lakup materiałów i wyposżenia 4 130,0( 2 4&7,5| 60,2:

4260 lakup energii 4 200,0( 2 350,4l 55,9(

4270 lakup usług remontowych 3 780,0( 1 359,1 35,9(

4280 lakup usług zdrowotnych 300,0( l32,0| 44,0(

4300 lakup usług pozostałych l l 842,0( 5 451,3l 46,0:

4350 lakup usług dostępu do sięci Intemet 600,0( 257,8| 4ż,9ź

4360
)płaty z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonycł
v ruchomei publicznei sieci telefonicmei 500,0( 248,4. 49,6,

4370
)płata z Ętułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v stacjonamei publicznei sieci telefonicmei. l 500,0( 739,2| 49,2t

44l0 )odróże słuźbowe kajowe l 300,0( 481,4( 37,0-!

4430 łózne oplaty i składki 3 200,0( 234,5l 7,3:

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 660,0( 4 245,0l 75,0(

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
1 500,0( 680,0l 45,3:

85ż20 ]]l]ól3!

4l70 ilynagrodzenia bezosobowe l2 348,0( 5 720,8|. 46,3:

4300 lakup uslug pozostĄch ż2 740,0(

,85233 )ótśaałcanie fi oŚtńdldii _nanfuć,ięli. 2&0j

4300 lakup usług pozostałych 400,0( 400,0l l 00,0(

4700 izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 7 020,0( l 680,0( 23,9:

8$r1 6qgzs;oi 50,0(

28l0 )otacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
ladń zleconych do realizacii fundaciom 80 55ó,0( 40 278,0l 50,0(

2820 )otacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanię
ndan zleconych do realizacii stowarzyszeniom 4l 100,0( 20 550,0| 50,0(

,8532I |espĘ do spraw orzekaniao nięełnosprawności ,,,]]_;.i}:r]r:,r..j,:!]r,.:|:4q:{.0,!q 4ó;6l

23ż0
)otacje celowe przskazane dla powiatu na zadania bieżące
,ealizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samorządu teMorialneso

48 400,0( 22 590,0| 46,6,,

85324 Iań§two.lly.xundu§ż:§dhabi!ttĄi:osób,Ńo!fiolp.ńwnYÓ 35,1(

40l0 ilynagrodzenia osobowe pracowników 20 489,0( 7 835,0( 38,żl

4l10 ikładki na ubezpieczenia społeczne 4l84,0( l182,3 28,2(

4l20 ikładki na Fundusz Pracy 564,0( l59,2: 28,2l

4170 Vynagrodzenia bezo§obowe l 360,0(

4210 1akup materiałów i wyposazenia 4l43.0l 369,4 8,9,

4270 lakup usług remontowych 3 000,0( l 359,1 45,3l

4300 1akup usług pozostałych 4 9ó0,0( 2 506,1i 50,5

4350 1akup usfug dosĘpu do sieci Internet 440,0( l84,2( 4 1,8(

4360
)płaty z §tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v ruchomei publicznei sieci telefonicznei

450,0( 97,6: ż1,7(

43,10
)płata z §rtułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
v stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 1 300,0( 520,8: 40,0(

44I0 )odróże służbowe krajowe 200,0( 86,9 43,4(

4430 łóżne opłaty i składki 300,0( 227,5l 75,8:

8s333 .4{5:90o$ 50;l

ż3z0
)otacje celowe przskazane dla powiatu na zadania bieZące
,ealizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samoradll fervtorialnego

829 900,0( 4l5 900,0( 50, l

85395 ,.229J&1,.;0( :'.40!8.5;6 1151

2580
)otacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
ektora finansów oublicmvch

50 000,0(

3037 lóżne wydatki na rzecz osób ftzycmych l 6 620,0(



3039 (óżne wydatki na rzecz osób ftzycznych 880,0{

4017 Vynagrodzenia osobowe pracowników 45 393,01 20 7l8,7\ 45,6,

40l9 Vynagrodzenia osobowe pracowników 2 403,0l 1 096,8: 45,6

4047 )odatkowe wynagrodzenie roczne 5 364,0( 3 15ż,l, 58,7(

4049 )odatkowe wlłragrodzenie roczne 284,0l l66,8{ 58,7(

4117 ikładki na ubezpieczenia społeczne 9 245,0l 3 854,ż( 41,6\

4l |9 ikładki na ubezpieczenia społeczne 490,0( ż04,0l 41.6

4l27 ikladki na Fundusz Pracy L 244,0| 5 l3,0: 41,2

4lz9 ikładki na Fundusz Pracy 66,0l ż1,1 4l,l,

42I7 1akup materiałów i wyposaźenia ż 4l7,0| 583,9. 24,1|

4219 1akup materiałów i wyposażenia l28,0l 30,9l 24,1

4307 1akup usług pozostałych 78 879,0l l669,1': 2,I

4309 1akup usług pozostałych 4 116,0| 88,2! 2,I

4417 )odróże służbowe krajowe 532,0|

4419 )odróże służbowe krajowe 28,0|

4437 łóżne opłaty i składki 517,0l l08,2 ż0,9,

4439 {óżne opłaty i składki 27,0| 5,7. 21,2,,

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 793,0| 7 345,0l 75,0l

4447 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych l 040,0( 779,9| 75,0(

4449 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,0( 41,ż! 75,0,

8540ó ]]|:.l ,:26i000;01 1,32i500;0( 50,0(

2320
)otacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieźące
,ealizowane ne podstawie porozumień (umów) między
ednostkami samorządu teMorialneso

265 000,0( 132 500,0( 50,0(

854l5 §:400;0.! 100,0(

3240 itypendia dla uczniów 5 400,0( 5 400,0( 100,0(

90019 :,..lS3

4|70 vVynagrodzeni a bezosobowe 2 000,0( 2 000,0( | 00,0(

42l0 lakup materiałów i wyposżenia 44 500,0( l l 008,3l ż4,7l

4300 Zakup usług pozostałych 28 000,0( 2 639,0, 9,4:

ó060 Vydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 5 500,0l

9?l16 }ibliotćki, .,,' :. :,:|,,,]]l.,,:;
],.{

23l0
)otacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
ealizowane na podstawie porozumień (umów) między
ednoqtkami samoradrr tervtorialneqn

5 000,0(

92120 :1, .].:.il.,]il:,:,.:,:]::,]'''.:.i_., : ]'10]000r0!

2720
)otacje celowe z budżetu na finansowanię lub dofinansowanie
)rac remontowych i konserwatorskich obiektów zabl.tkowych
rzekazane iednostkom nięzaliczanvm do seklora ltnansów

l0 000,0(

,l92l95 l :' 156;8

2820
)otacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie
ladall zleconych do realizacii stowarzyszeniom

7 500,0( 4 068,1( 54,2l

42l0 lakup materiałów i wyposżenia 8 060,0( 5 6ż3,9| 69,7t

4300 lakup usług pozostałych 1 500,0(

9ż605 25..u2;9.:. 4.1;I!

28 l0 )otacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
:adań zleconych do realizacii fundaciom

5 800,0( 5 800,0( l0(



2820
)otacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
ndń zIeconych do realizacii stowarzyszęniom l4 000,0( l 1 000,0| 78,5,

4l l0 ikładki na ubezpieczenia społecme 400,0(

4l70 ilynagrodzen i a bezosobowe l6 l70,0( ó 864,6( 42,4:

42l0 lakup materiałów i wyposżenra l4 l40,0( l 058,3, 7,4ź

4300 lakup usług pozostałych 2 800,0( 550,0( 19,6l

4430 Łóżne opłaty i składki 300,0(

Razem: 24 438 335,0( 7 030 687,1 28,7i

osTA
,zepanow§ki


