
Dział Grupa Treść

600 Transport i łączność

Infrastruktura telekomunikacyjna

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B2DOT dotacje na zadania bieżące

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedszkola

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Pozostała działalność

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

B2DOT dotacje na zadania bieżące

B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

851 Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 29,00

29,00

45 749,37

0,00

85195 0,00

44 001,71

- 49 751,08

- 40 000,00

- 23 351,42

40 687,34

80195 0,00

13 027,70

80104 0,00

- 17 335,92

80101 0,00

- 13 084,67

56,97

11 300,00

- 11 300,00

0,00

- 5 900,00

0,00

75404 0,00

0,00

75011 0,00

5 900,00

71004 0,00

- 30 750,00

30 750,00

- 175 122,76

175 122,76

0,00

Rozdział Wartość

0,00

60053 0,00
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852 Pomoc społeczna

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

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych

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.

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

926 Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Razem: 0,00

                                                                               Burmistrz Miasta

                                                                               mgr Wiesław Stambrowski

92605 0,00

500,00

- 500,00

40 000,00

- 40 000,00

0,00

8 980,00

0,00

90095 0,00

0,00

85415 0,00

- 8 980,00

85214 0,00

- 1 100,00

1 100,00

85213 0,00

15 562,00

- 15 562,00

85212 0,00

- 726,00

726,00

0,00


