
UCHWAŁA Nr XXXI/225/16
Rady Miejskiej wSkwierzynie
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.
211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art, 222 ust.l i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art.
239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 2 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) - uchwala się, co następuje:

§1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości

54.745.412,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.221.005,60 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

których mowa wart. 5 ust.l pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie
1.110.376,30

2) dochody majątkowew kwocie - 4.524.407,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

których mowa wart. 5 ust.l pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie
2.883.363,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości

63.533.912,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.410.237,60 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.123.675,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębniasię:

1) wydatki jednostek budżetowychw wysokości 29.435.814,23 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.459.802,36 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.976.011,87 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.110.008,07 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.017.853,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa wart. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.110.506,30 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w
2017roku, w wysokości 31.056,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu w wysokości 705 000,00 zł.



2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne kwotę 16.123.675,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa wart. 5 ust.l pkt. 2 kwotę 7.412.678,64 zł.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 8788500,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz
pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

10.678.500,00 zł .

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.890.000,00 zł

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowychna:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
3.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.678.500,00 zł, w tym na finansowanie
planowanego deficytu budżetu do kwoty 788.500,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 65 101,90 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 141000,00 zł, w tym na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

141 000,00 zł.

§ 6.

1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.700.740,00 zł, jak w
załączniku Nr 4,

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

270.000,00 zł, i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w
wysokości 270000,00 zł.

§ 7.



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym

do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera
załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego, na łączną kwotę 136.634,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
uchwały.

§ 9.

Określa się plan przychodów kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w
załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10.

W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25.000,00 zł.

§11.

W planie dochodów i wydatków określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest
gmina i wydatki na ich utrzymanie w wysokości 2.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do :

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach
działu, zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na: zwiększeniu lub
zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą ( zmniejszeniem lub
zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu

roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 3.000.000,00 zł.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału

klasyfikacji budżetowe], za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek
od nich naliczanych.

§ 13.



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przew~d~a ~Miejskiej

OC ,~?~Cl?oe~
Zofia Zawłocka



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXXI/225/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 3500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

01095 Pozostała działalność 3500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3500,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 2000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

60016 Drogi publiczne gminne 2000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2000,00

podstawie odrębnych ustaw

700 Gospodarka mieszkaniowa 1467537,30

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

89370,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 26400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 26400,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 441 137,30

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

89370,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

7680,00
służebności

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 12000,00

podstawie odrębnych ustaw

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 260000,00
nieruchomości
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Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1052087,30

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20000,00

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

2057
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5

75964,49lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

2059
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5

13405,51lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 62588,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 47588,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 47588,00
(związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami '

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 15000,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

2502,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2502,00
l<nnlr"li . ""hrnn.. nr""""

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2502,00
(związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

752 Obrona narodowa 1200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 200,00
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

756 od innych jednostek nieposiadających 17 781 019,00
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 20000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20000,00

podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 6900714,00
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych. ..

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5950000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 33000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 640000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 242714,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
5000,00

tytułu podatków i opIat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od 2619030,00
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

nrl nc:ńh .

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1780000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 340000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 3000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 106030,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 20000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z

5000,00
tytułu podatków i opłat

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

472 000,00jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
-"c:+"''''

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 82000,00
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0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

270000,00napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 70000,00

podstawie odrębnych ustaw

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 7769275,00
hllli"Qh ' n<>ńe h"",

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0010
Wpływy z podatku dochodowego od osób

7644275,00fizycznych

0020
Wpływy z podatku dochodowego od osób

125000,00prawnych

758 Różne rozliczenia 13610993,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 10650679,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10650679,00.
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2376441,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2376441,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 40000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 5000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 35000,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 543873,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 543873,00

801 Oświata i wychowanie 2420376,30

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

1 021 006,30
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 4500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4500,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70212,00
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 65562,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz

2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych 4650,00
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań

bieżących

80104 Przedszkola 630540,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

132300,00
przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 441 540,00

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz

2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych 56700,00
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań

bieżących

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 35 118,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 22746,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz

2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych 12372,00
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań

bieżących

80110 Gimnazja 4000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4000,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

80120 Licea ogólnokształcące 6000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6000,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

80130 Szkoły zawodowe 12000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12000,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 202500,00
nr".,. n<!>rnńld .

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8500,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 190000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 434500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 214500,00

wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 220000,00

80195 Pozostała działalność 1 021 006,30

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

1 021 006,30
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

2057
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5

867855,35lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

2059
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5

153150,95lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 1 634610,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

85203 Ośrodki wsparcia 130660,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 58660,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 72 000,00

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

85213
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

139700,00społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum. .. .
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 74000,00
(związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 65700,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

85214 Zasi/ki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 538000,00
.,""'rlld n<> .. . r"'nlm.,,,,

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 538000,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasi/ki stałe 399000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 usl. 1
pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 20000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 379000,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 97800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 usl. 1
pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 95500,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 16450,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 12000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4450,00
(związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 313000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 usl. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 313000,00

(związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1
pkt 2 i 3

85410 Internaty i bursy szkolne 200000,00
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 200000,00

855 Rodzina 11 666 880,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 6390200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 .

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone

2060
gminom (związkom gmin, związkom

6386000,00
powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci

Świadczenia rodzinne, śwladczenle z funduszu

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5212280,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5185000,00
(związkomgmin, związkom powiatowo-qmlnnym)
ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2360
związane z realizacją zadań z zakresu

5 780,00administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 64400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 39600,00

0830 Wpływy z usług 24800,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 365000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 90000,00

90002 Gospodarka odpadami 1250000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1250000,00

podstawie odrębnych ustaw

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

25000,00
środkówz opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 25000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 BOO,OO

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 BOO,OO

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 BOD ,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

bieżące razem 50 221 005,60

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

1 110376,30
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

majątkowe

600 Transport i łączność 1227007,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

229513,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

60016 Drogi publiczne gminne 1 227007,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 229513,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

6207
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3

229513,00
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

6330
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

997494,00
własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

700 Gospodarka mieszkaniowa 643550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 643550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom 15050,00

fizycznym w prawo własności
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Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 628500,00

nieruchomości

801 Oświata i wychowanie 2653850,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

2653850,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

80195 Pozostała działalność 2653850,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

2653850,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o

6257
których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

2620272,50
lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o

6259
których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

33577,50
lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

majątkowe razem 4524407,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z

2883363,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Ogółem: 54745412,60
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem 3993739,30
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
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Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXXIl225/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.

4300

4520

6050

6057

6059

6619

akup usług pozostałych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa chodników i modernizacja ul.Grunwaldzkiej

Chodnik i ścieżka rowerowa ul.Chrobrego

undusz sołecki -Krobielewko

Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego i terenów przyległych utworzenie
Parku kulturowego

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

PRGiPID\MODERNIZACJA ULICY I CHODNIKÓW POWSTANCÓW
IELKOPOLSKICH

PRGiPID2016-2019\Przebudowa ulicy Waszkiewicza

PROw\Przebudowa ul. Krótkiej w Murzynowie

PRZEBUDOWA UL.NOWEJ W MURZYNOWIE

Przebudowa ulicy Waszkiewicza

Przebudowy dróg na Os.Olszynki

ykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UE\PROw\Przebudowa ul. Krótkiej w Murzynowie

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UE\PROw\Przebudowa ul. Krótkiej w Murzynowie

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
erytorialnego
UE\RPO\Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie
międzyrzeckim - na terenie Skwierzyny

15000,00

30000,00

30000,00

85000,00

85000,00

800,00

800,00

7895205,50

18000,00

50000,00

300000,00

11 000,00

15000,00

915000,00

5000,00·

1994988,00

11 560,55

480000,00

44656,95

3050000,00

1000000,00

217773,27

217773,27

124476,45

124476,45

375000,00

375000,00



5000,00

5000,00

3000,00

7000,00

3000,00

7000,00

14500,00

akup materiałów i wyposażenia

ynagrodzenia bezosobowe

akup usług pozostałych

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4170

2360

4210

4300

270000,00

4300 akup usług pozostałych BO 000,00

usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego BO 000,00

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

22B 000,00
garażowe

Koszty administrowania zasobem 22B 000,00

4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych

BO 000,00lednostek organizacyjnych

Egzekucja bezskuteczna 20000,00

Odszkodowania za niedostarczenie lokali 60000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15000,00

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 15000,00

akup materiałów i wyposażenia 5000,00

5000,00

4300 akup usług pozostałych 56 BOO,OO

Koszty gospodarowania zasobem B000,00

Koszty pozyskiwania dochodów 3B BOO,OO

Koszty pozyskiwania nieruchomości 10000,00

4307 akup usług pozostałych 67702,50

UE\PO-pnRewitalizacja miasta Skwierzyna impulsem do przemian
67702,50

społeczno-gospodarczych

4309 akup usług pozostałych 20797,50

UE\PO-pnRewitalizacja miasta Skwierzyna impulsem do przemian
20797,50

społeczno-gospodarczych

44BO Podatek od nieruchomości 90000,00

Koszty gospodarowania zasobem 90000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00

500,00

Koszty gospodarowania zasobem 750,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5406,BO

opłata za wieczyste użytkowanie 5406,BO

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 110000,00



9000,00

2000,00

5000,00

6500,00

1 500,00

1 000,00

1 500,00

30000,00

17000,00

akup usług pozostałych

4260

110000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 154000,00

Roszczenia z tytułu spraw sądowych z powództwa cywilnego 154000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 46000,00

30000,00

Roszczenia z tytułu spraw sądowych z powództwa cywilnego 16000,00

6060 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40000,00

Koszty pozyskiwania nieruchomości 40000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00

1 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00

300,00

4170 ynagrodzenia bezosobowe 12636,00

12636,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 1 300,00

1 300,00

4260 9000,00

9000,00

4300 akup usług pozostałych 4500,00

4500,00

6050 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150000,00

4300



4010 Iwynagr~dzenia osobowe pracowników 233267,00

185679,00

iladania zlecone 47588,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18283,00

18283,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43507,00

43507,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4623,00

4623,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 12240,00

8000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 4240,00

4300 izakup usług pozostałych 8950,00

2000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 6950,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 540,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 400,00

400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4240,00

4240,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600,00

1600,00
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3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 102500,00

102500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14020,00

10000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 4020,00

4300 ilakup usług pozostałych 12150,00

5000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 7150,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 360,00
c. li ;C L ..•..... '..". 'c<
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3020 lwydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14200,00

14200,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24000,00

24000,00

4010 lwynagrodzenia osobowe pracowników 2549839,87

2549839,87

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181676,00



181 676,00

4100 yvynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38000,00

38000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 469706,00

469706,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 51 378,00

51 378,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37000,00

37000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155160,00

55000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 100160,00

4260 Zakup energii 98600,00

98600,00

4270 Zakup usług remontowych 220000,00

Remont budynku Urzędu Miejskiego 220000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00

1 500,00

4300 !zakup usług pozostałych 318580,00

208180,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 110400,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30960,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 30960,00

4410 Podróże służbowe krajowe 32000,00

32000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3500,00

3500,00

4430 Różne opłaty i składki 40000,00

40000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52231,00

52231,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000,00

10000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30000,00

30000,00

6050 lwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80000,00

80000,00

6060 lwydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4500,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 4500,00

1{1~l5(')38:r\,:} .,:i:Fi;: , ;", in ,
;'{'C,i. ·i ·""·n>,i ""';11HJ .rt,tiii'jL,.,t,., ': ·.• .1ąę',65q ,pO......, ,.... ,{.. ,"r ,.',>. "<F">' ,Ft{·i.«< ,.

2319
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 000,00
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

UE\promocja strefy przemysłowej 1 000,00

4170 lwynagrodzenia bezosobowe 5000,00



Promocja i turystyka 1 000.00

spółpraca zagraniczna 4000,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 30500,00

Promocja i turystyka 28000,00

spółpraca zagraniczna 2500,00

4300 akup usług pozostałych 70150,00

undusz sołecki-Krobielewko 150,00

Promocja i turystyka 61000,00

spółpraca zagraniczna 9000,00

4430 33000,00

Promocja i turystyka 33000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7500,00

7500,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 37400,00

10000,00

undusz sołecki -Gościnowo 1 900,00

undusz sołecki -Murzynowo 5500,00

konkurs piękna wieś 15000,00

świeta sołeckie 5000,00

4300 akup usług pozostałych 10150,00

3550,00

undusz sołecki -Dobrojewo 500,00

undusz sołecki -Gościnowo 100,00

undusz sołecki -Murzynowo 500,00

undusz sołecki -Świniary 5000,00

konkurs piękna wieś 500,00

4430 Różne opłaty i składki 5000,00

5000,00

4120

4170

4210

ynagrodzenia bezosobowe

akup materiałów i wyposażenia

211,29

29,31

29,31

1 196,40

1 196,40

1 065,00
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3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64000,00

OSP MURZYNOWO 7500,00

OSP SKWIERZYNA 41 000,00

OSP ŚWINIARY 8000,00

OSP TRZEBISZEWO 7500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6160,44

OSP MURZYNOWO 471,96

OSP SKWIERZYNA 3086,40

OSP ŚWINIARY 1 301,04

OSP TRZEBISZEWO 1 301,04

4120 Składki na Fundusz Pracy 726,60

OSP SKWIERZYNA 353,88

OSP ŚWINIARY 186,36

OSP TRZEBISZEWO 186,36

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 38624,00

OSP MURZYNOWO 2760,00

OSP SKWIERZYNA 18648,00

OSP ŚWINIARY 9608,00

OSP TRZEBISZEWO 7608,00

4210 !zakup materiałów i wyposażenia 103450,00

600,00

OSP MURZYNOWO 10100,00

OSP SKWIERZYNA 55100,00

OSP ŚWINIARY 19300,00

OSP TRZEBISZEWO 13150,00

OSP ZARZĄD 5200,00

4260 ~akup energii 31 900,00

OSP MURZYNOWO 5600,00

OSP SKWIERZYNA 16300,00

OSP ŚWINIARY 5500,00

OSP TRZEBISZEWO 4500,00

4270 Zakup usług remontowych 53000,00

OSP MURZYNOWO 32000,00

OSP SKWIERZYNA 9500,00

OSP ŚWINIARY 6000,00

OSP TRZEBISZEWO 5500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3400,00

OSP MURZYNOWO 600,00

OSP SKWIERZYNA 1 100,00

OSP ŚWINIARY 850,00

OSP TRZEBISZEWO 850,00

4300 Zakup usług pozostałych 26900,00

700,OC



OSP MURZYNOWO 1 500,00

OSP SKWIERZYNA 16500,00

OSP ŚWINIARY 3700,00

OSP TRZEBISZEWO 2000,00

OSP ZARZĄD 2500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00

OSP SKWIERZYNA 2 BOD ,00

OSP ŚWINIARY 1 300,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 2952,00
arażowe

OSP SKWIERZYNA 2952,00

4430 Różne opłaty i składki 19500,00

OSP MURZYNOWO 2900,00

OSP SKWIERZYNA 7700,00

OSP ŚWINIARY 6000,00

OSP TRZEBISZEWO 2900,00

6050 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BO 000,00

75000,00

5000,00

akup materiałów i wyposażenia 3770,00

3000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 770,00

4300 akup usług pozostałych 2200,00

2000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 200,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1BO,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 1BO,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

500,00

4B10 Rezerwy

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

206101,90

141 000,00
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2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 407643,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 407643,00

!Wpłatygmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 1200,00

na dofinansowanie zadań bieżących

1 200,00

3020 ~ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18412,00

18412,00

3240 Stypendia dla uczniów 4000,00

4000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2694878,00

2694878,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198696,00

198696,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 551000,00

551 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 76750,00

76750,00

4170 /JIJynagrodzenia bezosobowe 10480,00

10480,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 800,00

77 800,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6400,00

6400,00

4260 Zakup energii 275100,00

275100,00

4270 Zakup usług remontowych 5900,00

5900,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3100,00

3100,00

4300 Zakup usług pozostałych 46000,00

46000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5580,00

5580,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3700,00

3700,00

4430 Różne opłaty i składki 3236,00

3236,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184331,00

184331,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

1 000,00



6060 [wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00

5000,00
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2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26999,60

Dotacja dla stow. na pro SZ.P w Trzebiszewie 26999,60

~płaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 7500,60

na dofinansowanie zadań bieżących

7500,00

4010 [wynagrodzenia osobowe pracowników 64069,00

64069,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5450,00

5450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12204,00

12204,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 750,00

1750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00

700,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2950,00

2950,00
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Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 50000,00
na dofinansowanie zadań bieżących

50000,00

3020 [wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

2000,00

4010 [wynagrodzenia osobowe pracowników 1460979,00

1460979,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106906,00

106906,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296300,00

296300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 41 600,00

, "

41 600,00

4170 [wynagrodzenia bezosobowe 2400,00

2400,00

4210 !zakup materiałów i wyposażenia 23000,00

23000,00

4220 !zakup środków żywności 214500,00

214500,00

4240 !zakup środków dydaktycznych i książek 6000,00

6000,00



4260 ~akup energii 89800,00

89800,00

4270 ilakup usług remontowych 6000,00

6000,00

4280 !zakup usług zdrowotnych 2500,00

2500,00

4300 ilakup usług pozostałych 18000,00

18000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2280,00

2280,00

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00

700,00

4430 Różne opłaty i składki 2000,00

2000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84220,00

84220,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00

900,00
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2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 44151,72

Dotacja dla stow. na pro SZ.P w Trzebiszewie 44151,72
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3020 lwydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147272,00

147272,00

3240 Stypendia dla uczniów 4000,00

4000,00

4010 lwynagrodzenia osobowe pracowników 1404780,00

1404780,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125899,00

125899,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257686,00

257686,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 36727,00

36727,00

4210 ilakup materiałów i wyposażenia 18000,00

18000,00

4240 ilakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00

11 000,00

4260 ilakup energii 100000,00

100000,00

4270 !zakup usług remontowych 1 500,00

1 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3000,00

3000,00



4300 Zakup usług pozostałych 26000,00

26000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500,00

3500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 900,00

900,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00

1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 3000,00

3000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78563,00

78563,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2500,00

2500,00
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4210 !zakup materiałów i wyposażenia 16000,00

16000,00

4300 !zakup usług pozostałych 190572,72

dowożenie uczniów 188772,72

!zakup biletów 1 800,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 495,00

dowożenie uczniów 1 495,00
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3020 ~ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93000,00

93000,00

3240 Stypendia dla uczniów 2000,00

2000,00

4010 ~ynagrodzenia osobowe pracowników 529565,00

529565,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61905,00

61905,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132746,00

132746,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 19160,00

19160,00

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 5800,00

5800,00

4210 ilakup materiałów i wyposażenia 24200,00

24200,00

4240 !zakup środków dydaktycznych i książek 5200,00

5200,00

4260 ilakup energii 83400,00

83400,00

4270 ilakup usług remontowych 8000,00



8000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 468,00

1 468,00

4300 Zakup usług pozostałych 16600,00

16600,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3950,00

3950,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

200,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00

1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 3900,00

3900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38148,00

38148,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00

1 800,00
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23132,00

23132,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 786848,91

1 786848,91

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144750,00

144750,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328776,00

328776,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 47120,00

47120,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12200,00

12200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62000,00

62000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15500,00

15500,00

4260 Zakup energii 67600,00

67600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2000,00

2000,00

4300 Zakup usług pozostałych 37000,00

37000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5500,00

5500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4000,00



4420 Podróże służbowe zagraniczne 2000,00

2000,00

4430 Różne opłaty i składki 6300,00

6300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108899,00

108899,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00

1 500,00

6060 [wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18000,00

18000,00
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3020 rvvydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6053,00

6053,00

4010 rvvynagrodzenia osobowe pracowników 413483,00

413483,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30445,00

30445,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83832,00

83832,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 12040,00

12040,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60000,00

60000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34000,00

34000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19000,00

19000,00

4260 Zakup energii 26000,00

26000,00

4270 Zakup usług remontowych 29000,00

29000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00

800,00

4300 !Zakup usług pozostałych 18000,00

18000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000,00

3000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

500,00

4430 Różne opłaty i składki 11 500,00

11 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25560,00

25560,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00



500,00
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4300 ilakup usług pozostałych 30000,00

30 000,00
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4010 !Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 070,00

109 070,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00

9 200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00

21 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00

2 900,00

4210 !zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00

6 000,00

4220 'zakup środków żywności 220 000,00

220 000,00

4260 Zakup energii 4000,00

4 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00

2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00

450,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00
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2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 42471,17

Dotacja dla stow. na pr. SZ.P w Trzebiszewie 42471,17

4010 !Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 860,00

43 860,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00

4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00

8 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00

1 200,00

4210 ilakup materiałów i wyposażenia 300,00

300,00

4240 !Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00

100,00

4260 Zakup energii 600,00

600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00



50,00

4300 ilakup usług pozostałych 90,00

90,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880,00

2880,00
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2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 34242,38

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 34242,38

3020 ~ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2824,00

2824,00

4010 ~ynagrodzenia osobowe pracowników 403569,34

403569,34

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29188,00

29188,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75439,00

75439,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 10631,00

10631,00

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 270,00

270,00

4210 ilakup materiałów i wyposażenia 4000,00

4000,00

4240 ilakup środkówdydaktycznych i książek 1 100,00

1 100,00

4260 ilakup energii 12600,00

12600,00

4270 !Zakup usług remontowych 500,00

500,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 240,00

240,00

4300 Zakup usług pozostałych 2450,00

2450,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 390,00

390,00

4410 Podróże służbowe krajowe 130,00

130,00

4430 Różne opłaty i składki 260,00

260,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5780,00

5780,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00

100,00
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Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3500,00

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

2837 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 522979,50

f
inansów publicznych

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 522979,50

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

2839 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 92290,50
inansów publicznych

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 92290,50

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3000,00

paszport skwierzyński 3000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16748,00

nagrody Burmistrza 16748,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 249,59

1 080,79

awans zawodowy 168,80

4120 Składki na Fundusz Pracy 182,61

149,94

awans zawodowy 32,67

4170 [wynagrodzenia bezosobowe 6920,00

6120,00

awans zawodowy 800,00

4177 [wynagrodzenia bezosobowe 208344,98

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 208344,98

4179 [wynagrodzenia bezosobowe 36766,76

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 36766,76

4210 :Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00

4000,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 120720,87

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 120720,87

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 21303,69

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 21 303,69

4270 Zakup usług remontowych 167000,00

REMONT JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH-przedszkolewojskowe 167000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20800,00

800,00

kształcenie klas wielozawodowych 20000,00

4307 Zakup usług pozostałych 15300,00

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 15300,00

4309 Zakup usług pozostałych 2700,00

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 2700,00

4417 Podróże służbowe krajowe 510,00

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 510,00



4419 Podróże służbowe krajowe 90,00

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 90,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154476,20

154476,20

6050 iWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117576,86

UEN\RPO\Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego 117576,86

6057 ~ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4307441,43

UE\RPO\Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych
1 547400,91Gminy Skwierzyna

UE\RPO\Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26
2760040,52

~ Skwierzynie

6059 iWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760136,74

UE\RPO\Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych
273070,76Gminy Skwierzyna

UE\RPO\Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26
487065,98

~ Skwierzynie

6067 ~ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 190272,50

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 190272,50

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33577,50

UE\RPO\Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 33577,50
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5360,00

Przeciwdziałanienarkomanii 5360,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00

Przeciwdziałanie narkomanii 11 000,00
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80000,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 80000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5200,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 5200,00

'. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18040,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 18040,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 150,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2150,00

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 43800,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 31560,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-przemoc w rodzinie 12240,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 7100,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 7100,00

4220 ilakup środkówżywności 5000,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 5000,00

4260 !Zakup energii 350,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350,00

4300 ilakup usług pozostałych 86120,00



Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58120,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-przemoc w rodzinie 28000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 250,00

4430 Różne opłaty i składki 250,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2500,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 2500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 480,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 480,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00
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4330
!Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

238000,00
samorządu terytorialnego

238000,00
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00

1 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132600,00

132600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28500,00

28500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3250,00

3250,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32136,00

32136,00

4210 ilakup materiałów i wyposażenia 25000,00

25000,00

4220 ilakup środkówżywności 10000,00

10000,00

4260 ilakup energii 25000,00

25000,00

4270 ilakup usług remontowych 1 500,00

1 500,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 400,00

400,00

4300 ilakup usług pozostałych 60000,00

60000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00

1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00



300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3830,00

3830,00

6050

4210

4300

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

akup materiałów i wyposażenia

akup usług pozostałych

172 000,00

172 000,00

12000,00

12000,00

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00

500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3000,00

3000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000,00

5000,00

3000,00

4300,00

6000,00

1 300,00

65700,00

20000,00

20000,00

70000,00

145700,00

449000,00

379000,00

920490,00

621 990,00

ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

ynagrodzenia osobowe pracowników

dr0Y'f0tl1eopłacąne za o,Só
łlicznej, I1lektóreśwLadcze ..

wza" ciach w centrum'integracj

adania własne z dotacji LUW

adania własne z dotacji LUW

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910

3110

4010



Udział własny do LUW 203000,00

~adania własne z dotacji LUW 95500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79740,00

55840,00

Udział własny do LUW 23900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169955,00

114015,00

Udział własny do LUW 55940,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 18835,00

12025,00

Udziałwłasny do LUW 6810,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15200,00

15200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000,00

20000,00

4260 ~akup energii 31 176,00

31 176,00

4270 Zakup usług remontowych 5000,00

5000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00

1 500,00

Udział własny do LUW 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 53500,00

53500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3300,00

2100,00

Udział własny do LUW 1 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00

1 100,00

Udział własny do LUW 600,00

4430 Różne opłaty i składki 3200,00

3200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28000,00

20300,00

Udział własny do LUW 7700,00

4480 Podatek od nieruchomości 5500,00

5500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000,00

3400,00

Udział własny do LUW 600,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00

7 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48450,Oq



44000,00

adania zlecone 4450,00

4300 akup usług pozostałych 1 000,00

1 000,00

3110 Świadczenia społeczne 483000,00

Udział własny do LUW 170000,00

adania własne z dotacji LUW 313000,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 3000,00

Udział własny do LUW 3000,00

4300 akup usług pozostałych 10000,00

Udział własny do LUW 10000,00

2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
31 000,00

31 000,00

3110 Świadczenia społeczne 4000,00

4000,00

570,00

570,00

500,00

500,00

11 800,00

ynagrodzenia bezosobowe

akup usług zdrowotnych

akup usług pozostałych

4280

4300

4170

3000,00

3000,00

4300 akup usług pozostałych 1 000,00

UEN\Wykluczenie cyfrowe 1 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18200,00

UEN\Wykluczenie cyfrowe 18200,00

4430 Różne opłaty i składki 4500,00

UEN\Wykluczenie cyfrowe 4500,00

119504,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2100,00

2100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 400,00



21400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3050,00

3050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00

1400,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00

300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 350,00

1 350,00
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,00

3 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547567,00

547567,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42515,00

42515,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100576,00

100576,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 14410,00

14410,00

4170 !Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00

1 000,00

4210 !zakup materiałów i wyposażenia 53000,00

53000,00

4220 !Zakup środków żywności 200000,00

200000,00

4260 !zakup energii 42000,00

42000,00

4270 !Zakup usług remontowych 10000,00

10000,00

4280 !Zakup usług zdrowotnych 800,00

800,00

4300 !Zakup usług pozostałych 15000,00

15000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2100,00

2100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32010,00

32010,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

500,00

6060 )/Vydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00

7000,00



3240

3260

Stypendia dla uczniów

Udział własny do LUW

Inne formy pomocy dla uczniów

Udział własny do LUW

34690,00

34690,00

1 060,00

1 060,00

wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 4000,00

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4000,00

3110 6290210,00

6290210,00

4010 ynagrodzenia osobowe pracowników 52900,00

52900,00

4110 10000,00

10000,00

4120 1 500,00

1 500,00

4170 ynagrodzenia bezosobowe 2000,00

2000,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 2000,00

2000,00

4260 1 000,00

1 000,00

4300 akup usług pozostałych 23390,00

23390,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000,00

2000,00

4580 200,00

200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 20000,00

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

20000,00

3110 5029450,00

5029450,00

4010 ynagrodzenia osobowe pracowników 86700,00

86700,00

4110 15750,00

15750,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2250,00



!Zadania zlecone 2250,00

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 3000.00

!Zadania zlecone 3000,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00

!Zadania zlecone 4000,00

4260 !Zakup energii 4000,00

iladania zlecone 4000,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 150,00

!Zadania zlecone 150,00

4300 ilakup usług pozostałych 33000,00

iladania zlecone 33000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00

Zadania zlecone 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 750,00

Zadania zlecone 750,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3300,00

Zadania zlecone 3300,00

4580 Pozostałe odsetki 1 500,00

1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00

Zadania zlecone 150,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00

Zadania zlecone 1 500,00
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67600,00

67600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5300,00

5300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12600,00

12600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 790,00

1790,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00

800,00

4300 Zakup usług pozostałych 900,00

900,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00

1200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2300,00

2300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2300,00

2300,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00

1 800,00



300000,00

6057 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273365,50

UE\PROw\Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 273365,50

6059 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 179122,25

UE\PROw\Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 179122,25

ynagrodzenia osobowe pracowników 84461,00

realizacja programu gospodarki odpadami 84461,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6620,00

350,00

350,00

4010 ynagrodzenia osobowe pracowników 118550,00

118550,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10079,00

10079,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22700,00

22700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3300,00

3300,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 13000,00

13000,00

4220 akup środków żywności 25000,00

25000,00

4260 akup energii 32000,00

32000,00

4270 akup usług remontowych 3000,00

3000,00

4280 akup usług zdrowotnych 440,00

440,00

4300 akup usług pozostałych 6000,00

6000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5087,00

5087,00

6050 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000,00

10000,00

200000,00



realizacja programu gospodarki odpadami 6620,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16086,00

realizacja programu gospodarki odpadami 16086,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2232,00

realizacja programu gospodarki odpadami 2232,00

4300 ilakup usług pozostałych 1134631,00

15800,00

realizacja programu gospodarki odpadami 1118831,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 970,00

realizacja programu gospodarki odpadami 1 970,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000,00

realizacja programu gospodarki odpadami 4000,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18550,00

15000,00

undusz sołecki -Gościnowo 850,00

undusz sołecki-Murzynowo 2700,00

4300 Zakup usług pozostałych 322450,00

315000,00

undusz sołecki -Gościnowo 150,00

~undusz sołecki-Murzynowo 7300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00

!fundusz sołecki -Gościnowo 5000,00

~
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4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 110885,78

92000,00

!fundusz sołecki- Gościnowo 854,69

undusz sołecki -Krobielewko 826,53

undusz sołecki -Murzynowo 8641,50

fundusz sołecki-Dobrojewo 174,15

undusz sołecki-Świniary 500,00

undusz sołecki-Trzebiszewo 6000,00

undusz sołecki-Wiejce 1 888,91

4300 Zakup usług pozostałych 88757,95

80000,00

undusz sołecki- Gościnowo 150,00

undusz sołecki -Murzynowo 1 500,00

undusz sołecki-Dobrojewo 200,00

undusz sołecki-Świniary 1 500,00

undusz sołecki-Trzebiszewo 3907,95

undusz sołecki-Wiejce 1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000,00

4000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4300,00



ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

250,00

5000,00

5000,00

4300,00

20000,00

80000,00

80000,00

20000,00

330000,00

330000,00

185000,00

185000,00

akup energii

akup usług remontowych

akup materiałów i wyposażenia

akup usług pozostałych

akup usług pozostałych

undusz sołecki-Dobrojewo

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
lednostek organizacyjnych

6050

4270

4300

4300

4600

2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
10000,00

10000,00

1 000,00

1 500,00

1 000,00

1 500,00

4000,00

104000,00akup usług pozostałych

akup materiałów i wyposażenia

4260

4300

4210

527000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00

800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00

180,00

4170 ynagrodzenia bezosobowe 3000,00

3000,00

4210 akup materiałów i wyposażenia 18500,00

3000,00

undusz sołecki -Gościnowo 6500,00

undusz sołecki-Dobrojewo 2000,00

undusz sołecki-Murzynowo 7000,00



4260

4300

2480

2800

4210

akup usług pozostałych

undusz sołecki -Świniary

undusz sołecki-Dobrojewo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

dotacja dla domu kultury

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
inansów publicznych

dotacja celowa dla bibioletki

akup materiałów i wyposażenia

undusz sołecki-Murzynowo

23000,00

23000,00

32863,99

10150,00

4713,99

3000,00

15000,00

300000,00

300000,00

10000,00

10000,00

1 000,00

1 000,00

2360

4270

4300

6050

6057

6059

2650

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w
rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

akup usług remontowych

Remont pomieszczeń klubu sportowego LZKS Murzynowo

akup usług pozostałych

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Doposażenie placu zabaw przy ul.Teatralnej

undusz sołecki-Trzebiszewo

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UE\PO RYBAC1WO I MORZE 2014-2020\BUDOWA PRZYSTANI RZECZNEJ
NAD WARTĄ
UE\PROw\Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Murzynowie

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UE\PO RYBAC1WO I MORZE 2014-2020\BUDOWA PRZYSTANI RZECZNEJ
NAD WARTĄ

UE\PROw\Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Murzynowie

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

120000,00

120000,00

1276,53

826,53

450,00

150000,00

100000,00

50000,00

12050,00

4000,00

50,00

8000,00

83000,00

35000,00

30000,00

12000,00

6000,00

527756,72

285000,00

242756,72

423756,28

285000,00

138756,28

290000,00



BeSTia

dotacja dla zakładu budżetowego 290000,00

3250

4300

6050

2360

4300

Stypendia różne

akup usług pozostałych

programy sportowe osir

Utzrymanie rezultatów projektów na boiskach wielofunkcyjnych w Trzebiszewie
i Świniarach

ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

undusz sołecki-Świniary Lubuskie siłownie pod chmurką

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

akup usług pozostałych

nauka pływania dla dzieci

Razem:

7200,00

7200,00

125758,00

115758,00

10000,00

20000,00

10000,00

105000,00

105000,00

39200,00

39200,00

63533912,601



Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Miejskiej wSkwierzynie
nr XXXI/225/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skwierzyna na 2017 rok

L.p. Treść Kwota
1. Dochody budżetu 54 745 412,60
2. Wydatki budżetu 63 533 912,60
3. Deficyt budżetu 8788500,00
4. Przychody ogółem 10678500,00

W tym:
- obligacje 8000000,00
- pożyczka 2678500,00

4. Rozchody ogółem 1.890.000
wtym:

- spłata kredytu 1.890.000



Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej wSkwierzY'Iie
nr z dnia d.4 qIUCf/III'Q "gO((:/
XX>(II:LJ5/fG

Budżet na rok 2017

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej,kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna

Składkina ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierająceniektóre
85213 świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby

uczestniczącew zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

85502 Świadczenia rodzinne, świadczeniez funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami

RAZEM DOCHODY

47588,00

47588,00

47588,00

2502,00

2502,00

2502,00

1200,00

1200,00

1 200,00

78450,00

74000,00

74000,00

4450,00

4450,00

11 571 000,00

6386000,00

6386000,00

5185000,00

5185000,00

11700740,00



Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej wSkwierzynie
nr z dnia :<.1 qrl/%lu .20.161

XXXI /:t15F~

Budżet na rok 2017

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

751 Urzędy ~aczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej,kontroli i ochrony prawa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

852 Pomoc społeczna

Składkina ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierająceniektóre
85213 świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby

uczestniczącew zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistvczne usługi opiekuńcze

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

85502 Świadczenia rodzinne, świadczeniez funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii

47588,00

47588,00
47588,00

2502,00

2502,00
211,29
29,31

1 196.40
1 065,00

1 200,00

1200,00
1 200,00

78450;00

74000,00

74000,00

4450,00
4450,00

11 571 000,00

6386000,00
6290210,00

52900,00
10000,00
1 500,00
2000,00
2000,00
1 000,00

23390,00
2000,00
1 000,00

5185000,00

5029450,00
86700,00
15750,00
2250,00
3000,00
4000,00
4000,00



4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

RAZEM WYDATKI

150,00
33000,00

1 000,00
750,00

3300,00
150,00

1 500,00

11 700 740,00



Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2017
nr XXxiJ:21!fjl' z dnia 21.12.2016 r.

Budżet na rok 2017

600 Transport i łączność 0,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 375000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
6619 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00

miedzy iednostkami samorzadu tervtorialneoo

630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 ud~ielone w trybie art·

o
221 ustawy, na fin~ns~wanie .Iub . O00 O00 O00 O00 O00 5 000 00

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacJom ' , , , , ,
rowadzacvrn działalność oożvtku oubliczneoo

750 Administracja publiczna 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
iednostkami samorządu tervtorialneqo

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 557508,07 0,00 618770,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 407643,00 0,00 0,00

2540 Dotacja po?n:iotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki O00 O00 O00 407643 00 O00 O00
systemu oświatv , , , , , ,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 28999,80 0,00 0,00



2540 Dotacja po~n:iotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 0,00 0,00 0,00 28 999,80 0,00 0,00
systemu oswlaty

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego. 0,00 0,00 0,00 44151,72 0,00 0,00

2540 Dotacja po~n:iotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 0,00 0,00 0,00 44 151,72 0,00 0,00
systemu oświatv

Realizacja zadań wymagającychstosowania specjalnej
80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszko/~ch, 0,00 0,00 0,00 42471,17 0,00 0,00

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych I

innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 0,00 0,00 0,00 42471,17 0,00 0,00
2540 systemu oświaty

Realizacja zadań wymagającychstosowania spec;jalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 0,00 0,00 0,00 34242,38 0,00 0,00
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołachartystycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 0,00 0,00 0,00 34242,38 0,00 0,00
2540 systemu oświaty

80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618770,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 ud~ielone w trybie art, 221 ustawy, na fin~ns?wanie !ub . O00 O00 O00 O00 O00 3 500 00

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizaCJom ' , , , , ,
prowadzącym działalność pożytku publiczneoo

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2837 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 979,50

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2839 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92290,50

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 151 000,00 0,00 31 000,00

85232 Centra integracji społecznej 0,00 0,00 0,00 151000,00 0,00 0,00

2580 Dotacja ~odmi?towa ~ budżetu dla jednostek niezaliczanych do O00 O00 O00 151 000 00 O00 O00
sektora finansów publicznvch """

85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00



2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publlczneqo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 ud~ielone w trybie art.,221 ustawy, na fin~ns?wanie !ub . O00 O00 O00 O00 O00 10 000 00

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizaCJom ' , , , , ,
prowadzącym działalność pożytku publicznego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 827000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 120000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 527000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 527 000 00 O00 O00 O00 O00 O00
kultury , , , , , ,

92116 Biblioteki 300000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 300 000 00 O00 O00 O00 O00 O00
kultury , , , , , ,

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozost~łych jednostek 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
zaliczanych do sektora finansow publicznych

92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 ud~ielone w trybie art.,221 ustawy, na fin~ns?wanie !ub . O00 O00 O00 O00 000 12000000

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizaCJom ' , , , , ,
prowadzącym działalność pożytku publiczneqo

926 Kultura fizyczna 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 0,00 290000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2650 Dot~cja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu O00 290 000 00 O00 O00 O00 O00
budzetowego ' , , , , ,

92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 ud~ielone w trybie art..221 ustawy, na fin~ns?wanie !ub . O00 O00 O00 O00 000 10500000

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizaCJom ' , , , , ,
prowadzącym działalność pożytku publiczneqo
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Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej wSkwierzynie .
nr ~ dnia <21 (jjf{,( 0/11/0./
)O(l{1!2aó(~G (J

Budżet na rok 2017

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

fundusz sołecki -Krabie/ewko

710 Działalność usługowa

71035 Cmentarze
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

fundusz sołecki-Gościnowo

4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Gościnowo

750 Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytoria/nego
4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Krabie/ewko

75095 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
fundusz sołecki -Gościnowo

fundusz sołecki-Murzynowo

4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Oobrajewo

fundusz sołecki -Gościnowo

fundusz sołecki-Murzynowo

fundusz sołecki-Świniary

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90003 OCzyszczanie miast i wsi
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki-Murzynowo

4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki-Murzynowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

fundusz sołecki-Gościnowo

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

fundusz sołecki-Dobrajewo

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki -Krabie/ewko
fundusz sołecki -Murzynowo
fundusz sołecki-Trzebiszewo
fundusz sołecki-Wiejce

11 000,00

11000,00
11 000,00
11000,00

2500,00

2500,00
1 000,00
1000,00
1 500,00
1500,00

13650,00

150,00
150,00
150,00

13500,00
7400,00
1900,00
5500,00
6100,00

500,00
100,00
500,00

5000,00

47943,73

16000,00
3550,00

850,00
2700,00
7450,00

150,00
7300,00
5000,00
5000,00

31943,73
18885,78

174,15
854,69
826,53

8641,50
6000,00
1888,91



fundusz sołecki-Świniary

4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Dobrojewo

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki -Murzynowo
fundusz sołecki-Trzebiszewo
fundusz sołecki-Wiejce

fundusz sołecki-Świniary

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

fundusz sołecki-Dobrojewo

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe o

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

fundusz sołecki-Dobrojewo

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki-Murzynowo

4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Dobrojewo

fundusz sołecki-Świniary

92116 Biblioteki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

fundusz sołecki-Murzynowo

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki -Krobie/ewko
4300 Zakup usług pozostałych

fundusz sołecki-Gościnowo

fundusz sołecki-Trzebiszewo
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

fundusz sołecki-Trzebiszewo
fundusz sołecki-Wiejce

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

fundusz sołecki -Świniary Lubuskie siłownie pod chmurką

RAZEM WYDATKI

500,00
8757,95

200,00
150,00

1500,00
3907,95
1500,00
1500,00
4300,00
4300,00

421399

23213,99
15500,00
2000,00
6500,00
7000,00
7713,99
3000,00
4713,99

1000,00
1 000,00
1000,00

37326,53

27326,53
1 276,53

450,00
826,53

8050,00
50,00

8000,00
18000,00
12000,00
6000,00

10000,00
10000,00
10000,00

136634,25



Budżet na rok 2017

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Skwierzyn[e J

nr j z dnia 119YLfdnlu- ,Jj)70!
XXXI 225"/10

Ośrodek Sportul Rekreacji

926 Kultura fizyczna
92604 Instytucje kultury fizycznej 715000,00 290000,00 712734,00

0830 Wpływy z usłuq 425000,00 0,00 __0,00 0,00

ODotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana 290000,00 290000,00 0,00 0,00
265 przez samorządowy zakład budżetowv

3020 Wydatki oso~owe niezaliczone do 0,00 0,00 500,00 0,00
wvnaqrodzeń

4010WvnaQrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 256 864,00 0,00

4040 Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne 0,00 0,00 20374,00 0,00

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 53730,00 0,00

4120Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 5029,00 0,00

4170WvnaQrodzeniąj:)ęzosobowe _-----.O.,~ 0,00_ 88595,00 Q,OO

4210Zakup materiałów i wvoosażenia QJ>O_ 0,00 145800,00_.0,00

4220Zakup środków żyvyności 0,00 ---.U, 00 4000,00 0,00

4260Zakup enerqll 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4280Zakup usłuq zdrowotnych 0,00 0,00 400,00 0,00

4300Zakup usłuq pozostałych 0,00 0,00 82 000,00 0,00

4360 Opłaty z ty~ułu ~akupu usług 0,00 0,00 1 500,00 0,00
telekornunikacvlnvch

441OPodróże służbowe kralewe 0,00 0,00 3500,00 0,00



4430 Różne opłatv i składki . __ __. 0,00__ ~O _6000.,00 0,00

oOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 7 530,00 0,00
444 socialnvch

4480 Podatek od nieruchomości 0,00_ -----.o.JlO _3312,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0,00 0,00 10 300,00 0,00
sarnorzadu tervtorlalneco

4700 Szkolenia. pracownikó~ niebędących 0,00 0,00 500,00 0,00
członkami korpusu służbv cvwilnei

4780Składki na Fundusz Emerytur Pornostowvch 0,00 0,00 800,00 0,00


