
WY()ATKI BU()ŻETOWE

Dz.O l () Rolnictwo i łowiectwo 2.19 LOOO.OOzl
Środki przeznaczone na wplaty na izby rolnicze w wysokości - 14.100,00 zll.j. 2% wplywów

z podatku rolnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.162.000,00 zł oraz pozostała
dzialalność 14.900.00 zl.

Dz.400 W"twarzanie i zaopatrvwanie w energię elektr"cZIIa, gaz i wodę 275.600.00 zl
Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych. energia. konserwacja. remonty, opłaty,

wynagrodzenia konserwatorów.

()z.600 Transport i laczność
Środki przeznacza się na:
- remonty i utrzymanie dróg gminnych

250.000.00 zl

Dz. 630 Tn r"st"ka 10.000.00 zl
Srodki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (strat) kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres I'onidzie.

DZ.700 Gospodarka mieszkaniowa
Srodki z przeznaczeniem na remonty pokryć dachowych w budynkach komunalnych,

DZ.71O Dzialalność uslugowa
Środki przeznacza się na:

• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- utrzymanie cmentarzy wojennych

Dz. 720 Informatvka
Srodki w całości przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.l.
- budowa systemu informacji przestrzennej

14.000.00 zl

15.000.00 zl

I 1.000,00 zl
4.000,00 zl

315.000,00 zl

230.000,00 zl
85.000,00 zł

Dz,750 Administracja publiczna 2,314.926.00 zl

Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminy,
obslugi. zakup opalu. środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety
radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego,
promocja gminy. Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 42.820,00 zl.

Dz,751 Urzęd\' naczelnveh orgauów wladz\' puilstwowej
Kontroli i ochrou" praw oraz sadownictwa
Srodki na wydatki związane z prowadzeniem stalego rejestru wyborców

777.00 zl
- zadanie zlecone.

DZ.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochroua przcciwpożarowa 192.000.00 zl
Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - 162.000.00 zł (paliwo do

samochodów i motopomp, drobne naprawy. energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków).
Zarządzanie kryzysowe - 30.000,00 zl.

DZ.757 Obsługa dlugu publicznego
Środki przeznaczone na OdSdki od kredytów i pożyczek.

DZ.75H RMne rozliczeuia
Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

250.000,00 zl

50.000,00 zl



Dz.SO I Oświata i w"chowanic
Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe
- gimnazja
- oddziały przedszkolne
- dowożenie do szkół
- zespól ekonomiczno-administracyjny
- pozostala działalność
- stołówki szkolne
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- przedszkola

5.3-ł 1.000.00 zl

2.457.800,00 zł
1.179.600.00 zł
345.000,00 zł
283.000,00 zł
446.000,00 zł

1.500.00 zł
507.800,00 zł
10.000,00 zł
110.300.00 zł

DZ.851 Ochrona zdrowia 60.000.00 zł
Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową:

_ organizowanie zajęć świetlicowych. prelekcje, konkursy. zajęcia sportowe. przystosowanie obiektów na
świetlice terapeutyczne. przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł
_ dolinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia 5.000,00 zł

DZ.S52 Pomoc społeczna
Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami
- zasiłki stałe
- dodatki mieszkaniowe
- świadczenia rodzinne
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze
- dożywianie w szkołach
- rodziny zastępcze
- świadczenia zdrowotne
- domy pomocy społecznej

Dz.S53 Pozostale zadania w zakresic politYki spolccZJJcj
Srodki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Przedszkole

DZ.S5-ł - Edukacyjna opieka wychrmawcza
Pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komuualna i ochroua środowiska

Środki przeznaczone:
- gospodarka odpadami
- gospodarka ściekowa i ochrona wód
- oczyszczanie wsi
- oświetlenie dróg
- remonty, wymiana lamp
- Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych
- Wydatki związane z korzystaniem z środowiska

J)z.921 Kultura i ochl'Oua dziedzictwa narodowcgo
Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek:
- Dotacja dla instytucji kultury
- rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice
- świetlice - trwalość projektów unijnych

2.7 -ł0.822.00 zl

55.519.00 zł
45.591,00 zł
2.000,00 zł

2.113.761.00 zł
306.700,00 zł
20.000,00 zł
163.291.00 zł
3.600.00 zł
20.360,00 zł
10.000,00 zł

293.106.00 zł

293.106.00 zł

20.000.00 zł

-ł00.000,00 zł

150.000,00 zł
20.000,00 zł
20.000,00 zł
120.000,00 zł
30.000.00 zł
50.000,00 zł
10.000,00 zł

3-ł5AllO.Oll zł

140.000,00 zł
199.400,00 zł
6.000,00 zł



Dz. 926 Kultura fizyczna isport 12.000,00 zł
Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi oraz utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 50.000,00 zł.
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