
Zarządzenie 5, !ś/.do/ l
Wóita Gminy rł' Gniewoszorł'ie

z dnia tr8.0tr.20ł1

v,, sprawie przekazania podległyln jednostkom inibrmacji o ostatecznyL-h k'''votach

dochodów i wydatków prz1'jęt'ch rł'uchlvale budżetowej na 20i !r

Na podstawie art.249 ust.1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r o finansach publiczn,u-ch

Dz" t-i lrjr' i 5 7,,paz. 1 240 z p óżn zm l zarządzam co rLastęp uj e :

8ri

1 .Stosownie Uchwały budŹetowej na 201 i Nr lli18/10 ł{ady Gminy w Gniewoszowie
z t1nia Ż9 grudnia 201 0 r'v spra.łie uchrł,alenia birdżetu gmin,v-na 201 l przekazLlję

inlormacje o ostatecznych kivcliech cochociórł i w,vriatk^rrr,r' na ]01 iokreśionę lv

załącznlkat'h clcl niniejszego 'Zarządzeniz' diz r,łsr.człgclnych jer1nosie k

budŻetorłilch., v,' c.:lit rioslosowania projektó.;l i--lanÓr.'' o'-'''-'noą'.,'ch do uchrvały

budzetowej

Zał ącznik Nr 1 -Publ iczna Szkoła Podstawox'a rł' Borktl
Załącz'r,Il<Nr 2 l 2a Publiczna Szkciła Podsta\łot'a w Wysokim Kole
t'a}ąłznik Nl 3 i 3a Zespol Szkoino_Przedszkoiny rł {]niew'osz'ł:l 'ł'l 

e

Ź.;tącznik Nr 4 Publlczne Gimriaz.jinn r,ł' Gnierł'oszoir i*

Załącznik Nł 5 Grninrrr' ośrodek Por'noł1, Społecznej w Gnje"ł,oszo'łie

Z-ałącznlk Nr ó 6a tJrząd Gnliny w Gniewoszowie

p.1

7,arządzenie rł'clrorizi w ż.y-cie z dłiiem podjęcia'



;'*l,, ł
irl1iil'inac'ja '.,' cjo'-'hodar-:h i lł.-vcjalkiiih przvjęivcil ..ł' i.lrhir,aie bLitizcio*.c.j na ]u ] l rljll
lru i-.iiczllc j Szj<ołi' Podstarvorł,ei rł,Borku

Dzlał Rozdz wańoścresc

3024 y'Vydatki osobowe n]eŻa]]czone do wynagrodŻeń 28 800 0r

4010 /vynaqrodzenia osobowe pracowników 355 470,0C

4440 Jodatkowe wYnagrodzenie rocŻne 30 550,0r

Ą11a sliładl na UbeŻpiecŻenia społecŻne 64 079,0C

4120 Skladkr na FundL-lsz Pracy 10 397 0C

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup n']ateriałóW i wyposażen ja 1B 000.0c

4240 Zakup pomocy naukowych' dydaktycŻnych i książek 1 000 0c

Ą260 Zal up energr B 500,0c

42lO Zakup UsłL]g rernontowych 600 0c

42BO ZakUp UsłU9 zdrowolnych 600 0c

4300 Zakup UsłUg poŻostałych 4 000,0c

4350 ZakLlp LrsłUg dostępU do sieci lnternet 1000.0r

4370 opłata Ż tytułu zakupU usług telekornun kacyjnych
świadczonych w stacionarnei publ]czne] siecj telefoniczne] 2 000,0c

4410 Podróze służbowe krajowe 1 500 0c

4430 :iÓzne opłaty iskładki 1000,0c

4440 odpisy na Żakładov!ry fUndUsŻ świadcŻeń soc]alnych 24 681 0C

4300 zakUp usłUq pozostałYch 960,0c

4410 fodróże s1użbowe krajowe 500,0c

Ą7ao sŻkolen]a pracowników n jebędących cŻłonkami korpusU
iłUżby c\Ąłilnej

1 600 0c
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Dzlał Rozdzt

osobowe nleZallczone do Wynagl odzeń

k na Fundusz Pracy

akUp usług dostępU do sieci lnternet

/ \tua / alJpLt J-luq tele! o'1L1 I act . /''
:onl'nwst.cora'_e] pdbIl .'' r' s|ec 'P|Fforl^Żnel

na Zakładowy fundusz śW]adczeń socjalnych

rodŻenla osobowe pracownil'ół

na Fundusz Pracy

na ZakładoWry fundusz śWladczeń

olenia pracownikóW niebędących azłonkarni korpusU

osobowe nleza lczone do Wynaglodzeń

odzenia osobowe pracownikó'ł



42AO Zakup UsłUg zdrowotnych 70,00

4300 ZakL]p usług pozostalych 60,00

4410 Podloze słuzbowe krajowe 100,0c

4440 na zakładowy fL]ndusz świadczeń socjalnych 1572,Ot

ł
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lł:sptllu Szkolno - Przeciszli o 1negc w
oiz.,'lę'L-vch w iiciriva ie Ł]udżciou'ej
Cn ier.r'oszrłlvie

Dział

matenałóW i Wyposazenia

kup pomocy naukowych, dydaktycznych ksiąŹek

uSłL.rg dostępu do sieci lnterllet

/ lllLr I lakLou Ls'uq lele.o-L'l kdclJry(l-
w stacjonarnej publicznej sreci telefonicznej

óżne op]aty isk]adki

na zakładowy fundusz świadczeń socja nych

atki osobowe niezaIiczone do wynagrodzeń

k na ubeŻpieczenia społecŻne

poniocy naukowych dydaktycznych i ksjąŹek

y na Zakładowy fundusz śWiadcŻeń soc]alnych

pracowników niebędących ĆŻłonkamr kolpusu



3020 /Vydatli osobowe niezaliczone do wyragrodzeń 268,0C

4010 /Vynagrodzenia osobowe pracowników 29 120.OC

4040 Jodatkowe wynaqrodzenie toczne 2 2a5,0C

4110 składki na ubezpiecŻenia społecŻne 4 457 ,0C

4120 Składki na Fundusz Pracy 716,0C

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

4220 Zakup środków żywności 4s 000,0c

4260 Zakup energir 1 200 0c

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0c

4300 Zakup usług pozostałych 100,0c

4Ą10 Podróże służbowe krajowe 1000,0c

4440 cdpisY na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 223,0C

,-4
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Inibrmacja o dochociach i wydatkach pr"yjętych w. tłchr-vale budzetowej rla 20l l dla

Zespotu Szkolno _p.'"ar'tJtn"go w óniewoszowie ła-6 /vl ?'''p

Dzlał Rozdzlał ]&
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Dzał reść /ańośc I

3020 Wydatki osobowe niezalicŻone do V"rynagrodzeń 56 518,0C

4010 uĄ/ynagrodzenia osoboWe pracown]kóW 742149.AC

4040 Dodatkowe wynagrodzenle locŻne 60 084,0c

41 10 Składkj na UbezpiecŻenia społeczne 128 885,00

412C Składki na FundUsz Pracy 20 666 0C

ZakUp malenałow j wyposazenla 85 000.0c

4240 ZakUp pomocy naukowych. dydaktycŻnych i książek B 000,00

4260 Zakup energ 12 000,00

4270 Zakup UsłUg lemontowych 61 000,0c

4?AO Zakup usłUg zdrowotnych 600,0c

4300 ZakUp UsłUg pozostałych 5 000,00

4350 Zakup Usług dostępu do sleci lnlernet 1000.00

43 lO opłata z MułU zakUpU Usług telekomUnikacyjnych
śWiadczonych w stacJonarnej publicznej sieci telefoniczne] 2 500,0c

4410 Podlóże służbowe krąowe 4 500 00

4430 Różne opłaty l składki 1700,00

4440 3dp]sy na zak}adowy 
'undusz 

śWiadcŻeń socjalnych 44 306,0C

4300 zakup L]słt]g poŻostałych 2 372.O4

4410 Podróże słUżbowe kraiowe 1000,00

4700 SŻkolenia pracowników niebędących cŻłonkami korpusU
służbY c\Ąr'i1nei 2 687 .OC



/

lrrtbt'uracjlr rl dtlchotlacli i r'rrcLatkach prz1'jęt1'ch u' uchrvalc bLLLlzctllrre'i na 2i)l 1 r d1a (j()I'S
(inienoszou

lrna 2U1

Us1ug przez ]ednostki samorządu terytoriaLnego od

na Fundusz Pracy

na Żal(ładoWV fUndusz świadczeń

ra pracownikÓW n ebędących członkami korpUsu

ynagrodzen a osobowe pracown kÓw

z tyiułLr zakup!r us]ug telekomun kacy]nych
zonych W rUchome] pub iczne] siecr telefonlcŻne]

z iyt!łU zakLlpU usłLrg telekomUn kacy]nych
.onYch W staclonaane] pub cŻrej s eci te efon cznej

róŻe s]Uzbowe k.ajowe

na ŻakładoV'/V fUndL]sZ Świadczeń socJai.ych



iąr. trvl ;

47 A0
SŻko]enia pracownikóW nlebędących członkam korpUsU
słuŹby cywilnej 1500,0c

3420 /Vydatkl osobowe niezal jczone do wyna9rodŻeń 700 0t
4010 WynagrodŻenia osobowe pracowników B1 900,0c
4044 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 962 0C

4110 Składki na ubezpieczenia spo]eczne r 3 267.0C
4120 Skladkr na Fundusz Pracy 2 204.0C

4174 y'Vynagrodzenia beŻosoboWe 1 000 0c
4214 zakup mater ałóW i wyposaŻenia s0,0c
4300 ZakUp usług pozostałych 50,0c

4410 fodróże służbowe krajowe 950,0c
4440 ]dplsy na zakładowy fundusŻ św adczeń socjalnych 3 494.0C

3110 ŚwladczenLa społeczne 43 000.0c
4300 Zakup usług poŻostałych 10 000 0c

3244 Stypendia dla uczniów 20 000,0c

RAZEM 1996
617,00
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inii.;rrnacjŁo ostaiecz]l,Vcl) k\i''o|ach dochodór',, ir.vydatk<irv p.Z}jc1_)/cil rv uchwa]e
't_-;c::eiowe_j na 20l l r l,,rząd Cminy

celowe w aamach programów finansowanych z udŻiałern

europejskich oraŻ ślódkóW' o których mowa w ań 5 ust 1

: oraz usi ó ptt s l 6 ustavuY lub płatnościw ramach budŻetu

/ nalmL l d7'eżd!Ą'v s! J"onl. ów 'J_a]ątl owyc1 S| arbu

1edriostek .amorzaou łe' "'1ollalnego 
l 'b lnl v'1

zaliczanych do sektora finansów pUblicznych oraz

-..h;; , "_"r';;r|eżaw\ 
1kład1 how Ta|alKow/ch SL dlbu

óJisr.J leorio=rer' sa. ooądu te Forla'nego lub 'n1v- |'
'Jnn.i"t 'aal'"'uavan 66 5ęi1613 f 6ąr sów oJo'lc/nycl' olaz

""_"rł"-ffińr* 
- b'd^', pai'rwa nd lea]'/acle /adar
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'"n'"ru "o. " 't'acll 

7ądo\ee| o'al '1nvct 7ada'

z opłalŻa zarząd' uŹytkowanie iużytkowanle Wieczyste

/ naimJ l oz'"żavĄ <\'aclnl' o"1 ma al"oL'! /'n Sl albL

,"o_no.,", r"oo'r"ou lolvlolla rego lLlb nn" h,.-
ial' -ran1.l_ oo se' lo'a ll1a1'ow ol'o lczn'/' h olaŻ

umów o podobnyrn charakterze



z IoŻnych dochodow

Dotacje celowe otrzymane Ż budŹetU pańsNVa na rea]izację Żada
Ż zakresu adminrstracjl rządowe] oraŻ innych Żadań

Dotacie celowe otrŻymane Ż budŹetu państlva |a leaJizację zada
Ż zakresu adm]n stracji rządowe] oraŻ innych Żadań

od dŻiałalnoŚci qospodarcŻej osób fizycŻnych. opłacany

od nieterminowych Wpłat z 1ytułu podatków iopłat

Podatek od spadków l darow]Żn

od nieterminowych Wpłat Z 1ytułU podatków iopłal

Ż opłat Ża zeŻwolen]a na sprŻedaż a]kohoju

Podaiek dochodowy od osób pfawnych



-

c]e ogó|ne Ż budŻetu p6ństwa

celowe otrŻymane z bUdżetu państwa na lealiŻac]ę Żadań
]eżących z Żakresu adminislracji rządowej oraz innych zadań

gminie (zwiąźkom gnTin) ustawami

Dotacje celowe otrŻymane z bUdżelU państ\^/a na realizację
Ż zaklesU administrac] rządowej oraŻ innych Żadań

ie {zwiazkorn ominl uslawami
ceiowe otaŻymane Ż budŹelu pańsb'a fla realiŻaqę

Żad3ń b]eżacVch omin (zWlązków qmin

celowe otrzymane Ż budŹetu pańshła na rea|iŻaqę
7a.lań bieżacvch ornin

ce]owe otrzymane z budŹetu pańsb^/a na realizację
Żadań biezacVch qm n

celowe otrzymane Z budŻetu państwa na realizację
zadań bieŻącvch qrn!n

Dotacje celowe otrzymane z bUduetu pańsi a na realiŻację
7edań bieżacvch omin

celowa otrzymana Z tytułU pomocy finansowej udŻ]elanej

]ednostkarn] san]orządU teoĄorialnego na dof]nansowan|e

celowe w ramach pTograr.lów f naIsowaIych z Udzla]em
odkÓw europejskjch oraŻ środkÓw o któiych rnowa W art 5 ust i
lt 3 o.aŻ ust 3 pkl5 i 6 ustawy' lub płatności w iamach bL]dżetu



-

celowe w ramach progaamóW finansowanych z udziałem
europejskich oraz ŚrodkóW o których mowa w ań'5 usŁ1

3 oraz ust 3 pkl 5 l6 Ustawy' lub płatnosci w ramach bud7et.r

Razem 11 402 617 ,
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Dział Rozdzi
ał

Pa ragr
af TreśĆ WańoŚć

6057 Wydatkl inwestycyjne jednostek bUdżetowrych 1 843 582,00

6059 Wydatk] inwestycyjne ]ednostek budżetowych 642452,94

2850 Wpłaty gmln na zecz izb rolniczych W wysokoścr 2%
uzyskanych wpĘ./vów z podatkU rolnego 7 226.OC

4300 ZakUp usłLrg pozostałych 5 000 0c

6639

Dotacje celowe pŻekazane do sarnoŻądu Województ\ła na
nwestycje izakupy inwestycyjne realizowane na podstawre
]orozumień (umÓw) międŻy jednostkam sarnorządU
:erytorialnego

13 440,OC

3020 uryydatl' osobowe rie/a'r1oąe do ł}1agrodlea 300,0c

4014 Wynagrodzenia osobowe pracownIkóW 38 640,0t

4040 Dodatkowe vvrynagrodzenie toczne 3 284.OC

4100
'Ą/VnaqrodŻenia agencyjno prowiz}|ne 5 500 0c

4110 Składki na ubeŻpjeczenia społeczne 6 447 .AC

41?O Składk] na FUndUsz Pracy 1 A27 0C

Ą17o !ryynagrodzenia beŻosobowe 1000,0c

4210 Zakup materlałów i Wyposażenia 10 000 0c

4260 ZakLrp efergii 75 000 0c

427A ZakLrp LlsłUg rernontowych 2 000 0c

4300 ZakUp Usług pozostałych 15 000,0c

4410 Podróze służbowe krajowe 2 000,0c

4430 Rózne opłaly sl.ładl.i 21 000,0c

4Ą40 cdp sy na zakładowy fUndUsz św adcŻeń soc]alnych 1 048 0C

6050 y'Vydatki inwestycyjne jednostek budzelowycl 60 000 00



2710
Dotac]a ce]ov/a na pomoc f|nansową UdŻ e]aną m]ędŻy

ednostkarnl samorządu terytor a nego na dof]nansowanle
&'a<n}L5 Żaoai o'Pląr\Lh

100 000,0c

4214 Zakr.]p materiałÓw i Wryposażenla 100 000 0c

4274 Zakup UsłUg remonto!!ych 50 000,0c

4300 ZakUp usłUg pozostałych 50 000.0c

6050 !Ą]ydatki ]nwestycyjne ]ednostek budŻetowych 300 000 0c

6060 uryydatki na Zak!rpy inwestycyjne Jednostek bUdŻeto\fuych 40 000.0c

4214 Zakup materiałÓw i wyposaŻenia 10 000,0c

Ą260 Zakup energii 5 000.00

4300 ZakLlp usług poŻostałych I 500 0c

4400 opłaty za adminjstrowanie i cŻynsze Ża budy|kl lokale l

porn]eszcŻen]a garażowe
950,0c

4430 Rózne opłaty i składki 800.0c

4300 ZakUp L.] słUg pozostałych 12 000 0c

3420 Wydatki osobowe nieŻallczone do Wynagrodzeń 100,0c

4014 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 440,0c

4040 Dodatkowe \łYnagrodzenie rocŻne 3 692 0C

4114 Składki na ubezpieczenia spo]eczne 1 202.0c

Ą120 Składk na FUndusŻ Pracy 1155,0C

4214 ZakL]p mater]ałów l wyposaŹenia 2 000,00

4300 Zakup uslug poŻostałych I 000.0c

43f0 ]ołara. '\tulU zohLpJ l słJg le'ehoT-nJ acyJ'\l l

swradczoiyct w sLaconarrej oub r- te.cre r'e'pfon'zne
r 500,0c

4Ą1a PodrÓże służboVr'e krajoWe 500,0c

4Ą4a cdplsy na Żakłado\'ury fL]ndUsŻ śWiadczeń soc]alnych 1048,0c

41AO sŻkolenia pracownikÓw nlebędących członkam korpUs!

Słuzby c}ĄVj]nej
1 000,00

3030 Ro/ne 'vyoa'. ra rŻP(Ż a'ob!l7!' !nł' h s7 000.00

Ą21a ZakUp mater]ałÓw i wyposaŻen]a 2 000.0c

4300 zakup UslL]g po2ostałych 500,0c

4414 PodlÓze słuzbowe kra]owe 500,00

3020 Wydatki osobowe nieŻalczone do ltrynagrodŻeń l 000 0c



4010 y'Vynagrodzenla osobowe pracownikóW 894 308,0C

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 876,0C

411f] składkl na L]bezpleczenia społeczne 144 091,0C

Ą120 składl .a FUndUsz Pracy 23 104 0C

41Ąo
y'Vpłaty na Państwowy FundusŻ Rehabilitacjl osób
N]epełnosprawnych

32 000,0c

4170 Wynagrodzenia beŻosobowe 6 000 0c

4210 Zakup raaterialÓW l !!ryposazenia B2 000,0c

Ą26o ZahLrp energli 12 000.0(

4274 Zakup usłtlg remontowych 3 000,0c

4280 Zakup usług zdrowotnych 600.0c

4300 Zakup usług pozostałych 76 500,0c

4350 Zakup usług dostępU do sieci Internet 5 110,0C

Ą360 opław ./ iuułu zal^Upu usłL'q le]ekonu1 kacvi'lVci
świadizońycr w ruchomej pL]bll(/rp] slec I lelęfo.lcznel

800,00

4370 3płata Ż tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
swiadczońych w stacjonarnej publiczne] sieci telefoniczne]

7 000,0c

4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,0c

4430 RÓżne opłaty i składki 6 000,0c

4440 odpisy na zakłado$ry {undLlsŻ śwjadczeń socja]nych 22184,0(

4480 Podatek od nieruchomości 116 42Ą ac

4704 szkolenia pracown jków njebędących członkami korpusu
służby cywilnej

13 000,0c

4214 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,0c

4300 Zakup usług poŻostałych 10 000,0c

3020 !Ą]ydatki osobowe nieŻaliczone do Wynagrodzeń 800,0c

4010 y'vynaglodzenia osobowe pracowników 86 400,0c

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,0c

Ą11o Składki na ubezpieczenia społeczne 14 424.0C

4120 Składki na FL]ndUsz Pracy 2 313,0C

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 771 .O(

42BO Zakup Usług Żdrowotnych 1000,0c

4300 Zakup usłUg poŻostałych 100,0c

4440 odpisy na zakładowy fUndusz świadczeń soc]a]nych 4192.OC

6639

Jolacle celowe p7elaŻa'']e oo sano?bdLl WoJPwod 'n//a 1a

nwesiyrle r zal'upy rnwestycylne 'ea'ilowanL r a pooslawie

corozumień (umów) międŻy ]ednostkami samorządu
ter!łorialnego

13 643 0C



na FundusŻ EmerytUr Pornosio'"qch

Wydatki na rzecŻ osÓ_b flzycŻfiych

Lrsłlrg dostępu do sieci internet

z NIUłu /akdpU Llsług Ie'elo-Lnl. a(Y|'ly-h
zorvch w spc|onarne] pJbllcŻ'lP' s'e.l le e'on c'lte

Koszty postępowania sądowego p'okLrratorskiego



8110
odsetki od samo.Żądowych paplerÓw wańościowrych lUb

zacjągn jętych prŻeŻ ]ednostkę saniolŻądU terytoria]nego
kredytów i pozyczek

66 f27 AC

4430 Różne opłaĘ" i składki 5 802 0C

4B1A -{ezerwry 90 000,0c

3020
'Ą/ydatki 

osobowe niezalicŻone do !łynagrodzeń 400,0c

4010 !Ą/yna9rodŻenia osobowe pracoWnikóW 80 030,0c

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,0c

4114 sl(ładLl na UbezplecŻenLa spo{eczne 13145.0C

4120 składk na Fundusz Pracy 2 107 ,0C

Ą21o Zakup mater ałów ] V'ryposażenia 41 000,00

4270 Zak!p usług remonto\^rych 4 000 0c

4300 ZakUp usług pozostałych 105 000,0c

4414 Podróze służbowe krajowe 200,0c

4430 Rózne opłaty składh! 3 000,0c

4r'40 cdpisy na Żakładowy fUndusz świadczeń socjalnych 2 096.0C

4210 zakUp maIellałóW ] Wyposazenia 10 000.0c

4214 zakup materjałów ] WryposaŹenia 2 000.0c

4300 zakup usług poŻostałych 2 000,0c

4110 składki na ubezpieczenia społecŻne 700,0c

Ą120 składki na FundUsz Placy 200 0c

4174 'ryynaqrodŻenia 
bezosoboWe 12 000,0t

4214 zaklrp materiałóW i wyposazenia 6 600 0c

Ą3oo ZahUp UsłUg poŻostaiych 16 000 0c

4314 oolala7 lvlułu 1d!upJ Ls'Lq lele'o' L'''-'.' \' h

cwl2.lcŻonvch \Ą sra.lo']arre] pUb'l-/1e, sle.''lA'o1iJnel
300,0c

4410 2odroŻe słUzbowe l.ra.]owe 200.0c

6050 Wydatki lnwestycyjne lednostek budzeiowych 165 32?.64

4300 ZakUp !sług pozostałych 150 000.0c



podmiotowa Ż budźetu dla samorządowe] jnstytucji

Strona B Ż


