
ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2012 ROK 

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 464,51

01095 Pozostała działalność 9 464,51

B1PZB 9 278,93

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185,58

758 Różne rozliczenia - 9 500,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 9 500,00

Rezerwa ogólna BM - 9 500,00

B1PZB - 9 500,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe 19 000,00

B1PZB 19 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 3 000,00

B1PZB - 3 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16 000,00

B1PZB - 16 000,00

851 Ochrona zdrowia 68,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00

B1PZB - 1 100,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100,00

85195 Pozostała działalność 68,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68,00

68,00

852 Pomoc społeczna 47 299,00

85204 Rodziny zastępcze - 35 000,00

B1PZB 20 000,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55 000,00

85212 2 000,00

B1PZB 2 000,00
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20.1.3.4 Udzielanie swiadczeń zdrowotnych dla osób nie 
objetych obowiazkiem ubezp. zdrowotnego 

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań



85213 - 1 000,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 000,00

85214 23 737,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 737,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 57 562,00

B1PZB 34 000,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 562,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 165,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 165,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 165,00

3.1.5.4 Realizacja narodowego Programu Stypendialnego 21 165,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00

B1PZB 2 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 000,00

B1PZB - 2 000,00

926 Kultura fizyczna 9 500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 500,00

B1PZB 9 500,00

Razem: 77 996,51

                                                                               Burmistrz Miasta 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe
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                                                                               mgr Wiesław Stambrowski


