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 Załącznik do zarządzenia 
Prezydenta Miasta Zgierza 

Nr 31/V/2010 

z dnia .12 lutego 2010 r. 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010. 

  

 

1. Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 

i Geodezji 216.000 zł 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 710 Działalność usługowa 216.000 zł 

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 116.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 56.000 zł 

 

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne 

/nieinwestycyjne/ 100.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 5.000 zł  

§ 4300 zakup usług pozostałych 80.000 zł 

 

 

 

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 562.500 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 010 Rolnictwo 9.000 zł 

rozdz. 01030 izby rolnicze 3.000 zł 

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł 

 

rozdz. 01095 pozostała działalność 6.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł 

 

 

Dz. 020 Leśnictwo 45.500 zł 

rozdz. 02095 pozostała działalność 45.500 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 42.000 zł 

 

 

Dz. 758 Różne rozliczenia 5.000 zł 

rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami  

samorządu terytorialnego 5.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł 
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Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  503.000 zł 

rozdz. 90002 gospodarka odpadami 103.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 103.000 zł 

 

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt  400.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 400.000 zł 

 

 

 

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1.202.000 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 702.000 zł 
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 702.000 zł 

§ 4260 zakup energii 57.500 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 270.500 zł 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia magazynowe 45.000 zł 

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300.000 zł 

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.000 zł 

 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 zł 

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej 500.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 500.000 zł 

 

 

 

4. Wydział Mieszkalnictwa 10.900.000 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.900.000 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 10.850.000 zł 

§ 4260 zakup energii 2.887.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 2.747.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 2.150.000 zł 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia magazynowe 2.995.000 zł 

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 13.000 zł 

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 8.000 zł 

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50.000 zł 

 

rozdz. 70095 pozostała działalność 50.000 zł 

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000 zł 
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5. Wydział Infrastruktury Miejskiej 29.707.154 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 17.105.800 zł 

rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 6.615.920 zł 

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

zakładu budżetowego /MUK/ 4.995.920 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.620.000 zł 

 

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 700.000 zł 

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych  

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700.000 zł 
/-Przebudowa ul. Wiosny Ludów – 700 zł/  
 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 9.789.880 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 1.230.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 200.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.359.880 zł 
  - Budowa ulicy Piotra Bardowskiego i Szarych Szeregów – 1.100.000 zł – WPI 

  - Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa  Gałczyńskiego  

do torów PKP– 1,174,000 zł – WPI 

  - Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie 

 – 500.000 zł – WPI 

  - Budowa odwodnienia ulicy  Józefa Mireckiego – 500.000 zł - WPI 

  - Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej – 65.880 zł – WPI 

  - Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwim – Leopolda Staffa – 4.020.000 zł -WPI 

 

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 200.000 zł 

§ 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 zł 
/Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast  

na budownictwo mieszkaniowew celu odnowy zdegradowanego,  

zabytkowego centrum Miasta Zgierza dz. nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15– 

ul. Sokołowska –200.000- WPI/  
 

Dz. 710 Działalność usługowa 5.110.619 zł 

rozdz. 71035 cmentarze 20.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 15.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł 

 

rozdz. 71095 pozostała działalność 5.090.619 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 zł 
/Dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartału Pl.Jana Kilińskiego -350.000 WPI/ 

§ 6055 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.395.139 zł 
/Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza 

 – 4.395.139 -WPI/ 

§ 6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345.480 zł 
/Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza 

 – 345.480 -WPI/ 
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Dz. 801 Oświata i wychowanie 1.556.180 zł 

rozdz. 80195 pozostała działalność 1.556.180 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 zł 
/  - Docieplenie budynku SP-4 – 150.000 zł 

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 744.843,37 zł 
/Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu  

744.843,37– WPI/ 

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 661.336,63 zł 
/Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu  

661.336,63– WPI/ 

 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  4.938.500 zł 

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 200.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 200.000 zł 

 

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi 1.353.500 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 31.500 zł  

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł 

§ 4260 zakup energii 7.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.290.000 zł 

 

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 380.000 zł 

 

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 2.515.000 zł 

§ 4260 zakup energii 1.096.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 1.054.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335.000 zł 
/ - Budowa oświetlenia ul. Pomorska – 90.000 zł 

  - Budowa oświetlenia ul. Kocidłowska – 45.000 zł 

  - Budowa oświetlenia ul. Czarna – 70.000 zł 

  - Budowa oświetlenia ul. Kołobrzeska i Jodłowa – 130.000 zł/ 

 

rozdz. 90095 pozostała działalność 470.000 zł 

§ 4260 zakup energii 60.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 240.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł 

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 130.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 30.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350.000 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 350.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 zł 
/ - Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w Zgierzu  -350.000– WPI*/ 

 

 



 

6 

 

UWZW2010w 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 446.055 zł 

rozdz. 92601 obiekty sportowe 198.055 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.708 zł 
/ Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” 

-ul. Bolesława Leśmiana 1-90.708 zł- / 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107.347 zł 
/ Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”- 

ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3-107.347 zł- / 

 

rozdz. 92695 pozostała działalność 248.000 zł 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 248.000 zł 
/Dostawa sztucznego lodowiska wraz z zainstalowaniem na terenie boiska przy Gimnazjum 

Nr 3 w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1 -248.000- WPI 

 

 

 

6. Wydział Oświaty 9.544.200 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 9.519.000 zł 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe 180.000 zł 

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty 180.000 zł 
/Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ/ 

 

rozdz. 80103 gimnazja 35.000 zł 

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty 35.000 zł 
/Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ Kl “0”/ 

 

rozdz. 80104 przedszkola  7.810.000 zł 

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 90.000 zł 

§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 

budżetowego /Przedszkola Miejskie/ 7.300.000 zł 

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 420.000 zł 
/Niepubliczne Przedszkole/ 

 

rozdz. 80110 gimnazja 160.000 zł 

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty 160.000 zł 
/Społeczne Gimnazjum TPZ/ 

 

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół  195.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych  170.000 zł 

 

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.000 zł 

§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 

budżetowego /Przedszkola Miejskie/ 46.000 zł 
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rozdz. 80195 pozostała działalność 1.093.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 53.000 zł 

§ 4260 zakup energii 10.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 310.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 116.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 3.000 zł 

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 10.000 zł 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze 

za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8.000 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 360.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 2.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 

i licencji 41.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł 
/-Remont dachu MP-6 i MP-10 – 100.000 zł/ 

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.200 zł 

rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25.200 zł 

§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 

budżetowego 25.200 zł 

 

 

 

 

7. Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia 5.400.800 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 851 Ochrona zdrowia 1.164.000 zł 

rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne 62.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 50.000 zł 

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 12.000 zł 

/Zakup spirometru dla Poradni Alergologicznej – 12.000 zł/ 

 

rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii 60.000 zł 

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  40.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł 
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rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 610.000 zł 

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 150.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 125.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł 

§ 4220 zakup środków żywności 20.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 4.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 284.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 5.000 zł 

 

rozdz. 85195 pozostała działalność 432.000 zł 

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

stowarzyszeniom 50.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 312.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 65.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł 

 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna 20.000 zł 

rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie 20.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 772.800 zł 

rozdz. 85305 żłobki 750.000 zł 

§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 

budżetowego /Żłobek Miejski/ 750.000 zł 

 

rozdz. 85395 pozostała działalność 22.800 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 22.800 zł 

 

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000 zł 

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 57.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.685.000 zł 

rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000.000 zł 

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury /MOK/ 1.000.000 zł 
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rozdz. 92116 biblioteki 1.040.000 zł 

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury /MBP/ 1.040.000 zł 

 

rozdz. 92118 muzea 500.000 zł 

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury /MMZ/ 500.000 zł 

 

rozdz. 92195 pozostała działalność 145.000 zł 

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

stowarzyszeniom 40.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 50.000 zł 

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 699.000 zł 

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 513.000 zł 

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

stowarzyszeniom 513.000 zł 

 

rozdz. 92695 pozostała działalność 186.000 zł 

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezliczone 

do wynagrodzeń 15.000 zł 

§ 3240 stypendia dla uczniów 70.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 55.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 1.000 zł 

 

 

 

8. Wydział Promocji Miasta 350.000 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 350.000 zł 

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 350.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł 

§ 4260 zakup energii 1.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 282.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 10.000 zł 

 

 

 

 

 



 

10 

 

UWZW2010w 

9. Wydział Zarządzania Kryzysowego- 

Miejskie Centrum Reagowania 490.288 zł  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 490.288 zł 

rozdz. 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 30.000 zł 

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych  

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30.000 zł 
/-Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu gaśniczego 

 i urządzeń ratowniczych – 30.000 zł/ 

 

rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 30.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.700 zł 

§ 4260 zakup energii 1.700 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 6.260 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 800 zł 

§§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 640 zł 

 4430 różne opłaty i składki 3.400 zł 

 

rozdz. 75414 obrona cywilna 80.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 50.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł 

 

rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe 350.288 zł 

§ 4810 rezerwy 350.288 zł 

 

 

 

10. Wydział Informatyki i Telekomunikacji 1.939.954 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 720 Informatyka 1.939.954 zł 

rozdz. 72095 pozostała działalność 1.939.954 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 110.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 305.000 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 80.000 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 100.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 160.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 10.000 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 15.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 

i licencji 240.000 zł 
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§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599.965,50 zł 
/Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu –  599.965,50 zł -WPI / 

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199.988,50 zł 
/ - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu –  199.988,50 zł - WPI / 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł 
/Stacje robocze i peryferia – 100.000 zł/ 

 

 

 

11. Biuro Rady Miasta 512.000 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 512.000 zł 

rozdz. 75022 rady gmin /miast/ 512.000 zł 

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 475.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 7.500 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.000 zł 

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 1.000 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 6.000 zł 

 

 

 

12. Wydział Księgowości 14.372.370 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 11.033.300 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin 10.898.300 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7.224.000 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 450.000 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.165.000 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 188.000 zł 

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 175.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 200.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 240.600 zł 

§ 4260 zakup energii 200.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 175.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 2.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 445.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 1.200 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 25.000 zł 

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 4.500 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 110.000 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200.000 zł 

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 35.000  zł 
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§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 20.000 zł 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł 
/- Zakup i montaż rolet antywłamaniowych – 20.000 zł / 

 

rozdz. 75095 pozostała działalność 135.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.000 zł 

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105.000 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.000 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.000 zł 

 

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 30.000 zł 

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30.000 zł 

§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30.000 zł 
/dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego i biurowego – 30.000 zł/ 

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 117.500 zł 

rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych 117.500 zł 

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 56.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 3.500 zł 

 

 

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 3.191.570 zł 

rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 2.100.000 zł 

§ 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów 

finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2.100.000 zł 

 

rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego 1.091.570 zł 

§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1.091.570 zł 

 

 



 

13 

 

UWZW2010w 

Rady Osiedli  

w tym: 178.450 zł 

================================================================== 

Rada Osiedla “Rudunki” 21.300 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 15.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 15.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 5.000 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 1.100 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1.100 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.100 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.200 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 3.200 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 700 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “Proboszczewice - Lućmierz” 16.300 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 11.500 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 11.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.500 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 300 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 300 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.500 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 1.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł 

 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 zł 

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 300 zł 
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Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 2.700 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.500 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “Przybyłów” 30.000 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 10.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 10.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 10.000 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 1.700 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1.700 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400 zł 

§ 4260 zakup energii 700 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 600 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 4.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 zł 

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 7.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.300 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 4.300 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.300 zł 

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 3.300 zł 

rozdz. 92695 pozostała działalność 3.300 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.300 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “Podleśna” 15.700 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 11.800 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 11.800 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.800 zł 
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Dz. 750 Administracja publiczna 300 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 300 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.700 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 1.700 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.700 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 1.900 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.900 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “Nowe Miasto” 17.100 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 13.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 13.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 13.000 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 600 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 600 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 150 zł 

§ 4260 zakup energii 300 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 150 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.300 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 1.300 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.200 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 2.200 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł 

 

 

Rada Osiedla “Chełmy – Adelmówek” 14.800 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 12.600 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 12.600 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 12.600 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 200 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 200 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200 zł 
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Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 1.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 1.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “650 – lecia” 14.500 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 6.000 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 6.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł 

§ 4260 zakup energii 1.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.700 zł 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia magazynowe 800 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.500 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 3.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 5.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł 

 

 

Rada Osiedla “Krzywie Chełmy” 15.700 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 10.500 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 10.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.500 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 5.000 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 800 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 800 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 zł 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia magazynowe 700 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł 
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Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 zł 

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 400 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “Stare Miasto” 13.550 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 1.000 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 5.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł 

 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500 zł 

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.850 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 3.850 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.850 zł 

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 1.200 zł 

rozdz. 92695 pozostała działalność 1.200 zł 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł 
 

 

 

Rada Osiedla “Piaskowice - Aniołów” 9.500 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 6.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 6.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 200 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 200 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200 zł 
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Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.300 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 1.300 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł 

 

 

 

Rada Osiedla “Kurak” 10.000 zł 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 1.500 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 3.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł 

 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000 zł 

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 4.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.700 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 800 zł 

 

 

 

 

Jednostki oświatowe: 28.822.000 zł 

================================================================== 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 28.141.400 zł 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe 15.648.300 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 44.200 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.423.200 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 850.800 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.494.100 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 268.300 zł 

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 42.200 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł 

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000 zł 
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§ 4260 zakup energii 1.576.100 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 16.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 12.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 120.000 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8.000 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 1.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 32.000 zł 

§ 4390 zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13.400 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 4.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 6.000 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 692.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 4.000 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 4.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.000 zł 

 

rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 293.200 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 234.200 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.300 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37.900 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5.800 zł 

 

rozdz. 80110 gimnazja 9.283.000  zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6.300.000 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 525.800 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 868.100 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 161.300 zł 

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 3.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  9.000 zł 

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 zł 

§ 4260 zakup energii 904.700 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 12.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 4.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 45.000 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych12.000 

telefonii stacjonarnej 12.000 zł 

§ 4390 zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.500 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 393.100 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 1.500 zł 
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§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 3.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.500 zł 

 

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące 1.972.500 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.450.500 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.000 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 214.000 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 30.000 zł 

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 8.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł 

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 4.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 4.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 500 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 500 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 1.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500 zł 

 

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 139.500 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12.600 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.110 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.200 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 400 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł 

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.800 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 90.190 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.200 zł 

 

rozdz. 80148 stołówki szkolne 804.900 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 648.100 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.000 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 89.300 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 16.500 zł 

 

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 680.600 zł 

rozdz. 85401 świetlice szkolne 604.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 480.200 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.500 zł 
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§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 74.500 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 12.800 zł 

 

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 76.600 zł 

§ 3240 stypendia dla uczniów 30.400 zł 

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 46.200 zł 

 

 

 

 

Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.805.655 zł 

================================================================== 

Dz. 852 Pomoc społeczna 7.805.655 zł 

rozdz. 85203 ośrodki wsparcia 360.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 177.846 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.543 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30.597 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.767 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.100 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.875 zł 

§ 4220 zakup środków żywności 80.000 zł 

§ 4260 zakup energii 16.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 3.386 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 750 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 350 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 2.100 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 400 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.751 zł 

§ 4480 podatek od nieruchomości 1.285 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 700 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 750 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600 zł 

 

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z  funduszu  

alimentacyjnegooraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 80.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.536 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.571 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.191 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.541 zł 

§ 4260 zakup energii 5.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.500 zł 



 

22 

 

UWZW2010w 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 360 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 1.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 100 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 100 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.001 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 600 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 1.500 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 zł 

 

rozdz. 85213 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 103.725 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne 103.725 zł 

 

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.100.000 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne  1.100.000zł 

 

rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe 600.000 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne 600.000 zł 

 

rozdz. 85216 zasiłki stałe 1.311.930 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne 1.311.930 zł 

 

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 3.400.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.200 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.364.463 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 161.820 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 399.096 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 62.173 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.550 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 86.000 zł 

§ 4260 zakup energii 50.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 68.831 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 6.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 61.300 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2.500 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 1.800 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 10.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.532 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 3.000 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.420 zł 

§ 4480 podatek od nieruchomości 4.815 zł 
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§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 6.500 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 6.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18.000 zł 

 

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 550.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 550.000 zł 

 

rozdz. 85295 pozostała działalność 300.000 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne 288.130 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.870 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 4.000 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 1.000 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 1.000.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 1.000.000 zł 

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 1.000.000 zł 

 

 

 

 

Jednostka: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3.125.000 zł 

================================================================== 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 3.125.000 zł 

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 3.125.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.548.200 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 96.100 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 254.700 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 39.700 zł 

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 45.000 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 120.000 zł 

§ 4260 zakup energii 628.900 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 8.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 3.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 150.000 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500 zł  

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 11.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 9.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 14.400 zł 
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§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 5.000 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 2.500 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł 
/Zakup i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3–25.000 zł/ 

 

 

 

 

Jednostka: Ilustrowany Tygodnik Zgierski 347.000 zł 

================================================================== 

Dz. 750 Administracja publiczna 347.000 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 347.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  168.500 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.500 zł 

§ 4090 honoraria  28.500 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 31.500 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.900 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14.500 zł 

§ 4260 zakup energii 5.500 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 1.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 300 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 65.500 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych2. 

telefonii stacjonarnej 2.000 zł 

§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.400 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.400 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 100 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 500 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 500 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 zł 

 

 

 

 

Jednostka: Straż Miejska 1.670.000 zł 

================================================================== 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 1.670.000 zł 

rozdz. 75416 Straż Miejska 1.670.000 zł 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 44.000 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.073.000 zł 
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§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.000 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 173.000 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 27.500 zł 

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 14.500 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł 

§ 4260 zakup energii 25.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 18.000 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 2.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 76.000 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 3.700 zł 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 7.000 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.500 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki 4.700 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.600 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 5.000 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 2.000 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.000 zł 

§ 6060wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł 
/- Zakup zestawów komputerowych – 5.000 zł/ 

 

 

 

 

Wydział Finansowy 1.370.777 zł 

================================================================== 

Dz. 758 Różne rozliczenia 1.370.777 zł 

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe 1.370.777 zł 

§ 4810 rezerwy 1.370.777 zł 

/- ogólna –     165.777 zł 

 - celowa – 1.205.000 zł/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wydatki: 119.516.148 zł 

Rozchody 7.777.705 zł 

§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7.777.705 zł 

================================================================== 

Ogółem wydatki i rozchody 127.293.853 zł 

 


