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PLAN
WYDATKÓW BUD�ETOWYCH

GMINY CISEK
na 2004 rok

                                                                                                                                      Plan na           Zadania
                                                                                                                                              2004 rok                            zlecone

  Dział          010                Rolnictwo i łowiectwo                                       127.000
Rozdział      01010          Infrastruktura wodoci�gowa i
                                         sanitacyjna wsi                                                 60.000
                                                          - wydatki bie��ce                60.000
Rozdział     01030           Izby Rolnicze                                                    16.000
                                        - wydatki bie��ce                                                16.000
Rozdział 01095 Pozostała działalno��      51.000

- wydatki bie��ce      51.000

Dział  020                          Le�nictwo                                                              5.000
Rozdział 02095 Pozostała działalno��       5.000

- wydatki bie��ce       5.000

Dział         600            Transport i ł�czno��                             343.000    
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne   343.000

- wydatki bie��ce     43.000
- wydatki inwestycyjne             300.000

Dział  700                Gospodarka mieszkaniowa                                    225.210
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomo�ciami   225.210
- wydatki bie��ce   225.210
w tym :
wynagrodzenia wraz z pochodnymi               38.570

Dział  750                Administracja publiczna                                        1.157.506
Rozdział 75011 Urz�dy wojewódzkie      70.506        67.218

- wydatki bie��ce      70.506        67.218
w tym :

                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi           70.506        67.218                                                      

Rozdział 75022 Rady gmin         70.000
- wydatki bie��ce         70.000

Rozdział 75023 Urz�dy gmin                 952.000
- wydatki bie��ce       952.000
w tym :



                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi                 752.800
Rozdział 75095 Pozostała działalno��         65.000

- wydatki bie��ce         65.000

Dział  751                         Urz�dy naczelnych organów
                                       władzy pa�stwowej, kontroli
                                      i ochrony prawa oraz s�downictwa                        1.048         1.048                  
Rozdział 75101 Urz�dy naczelnych organów władzy

pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa           1.048         1.048
- wydatki bie��ce           1.048         1.048

Dział  754                        Bezpiecze�stwo publiczne
                                       i ochrona przeciwpo�arowa                               120.000            600
Rozdział 75412 Ochotnicze stra�e po�arne                 112.400

- wydatki bie��ce                 112.400
Rozdział 75414 Obrona cywilna                               7.600            600

- wydatki bie��ce           2.600            600
                                        - wydatki na zakupy inwestycyjne                           5.000

Dział           756          Dochody od osób prawnych , od
                                    osób fizycznych i od innych
                                    jednostek nieposiadaj�cych
                                    osobowo�ci prawnej oraz wydatki
                                    zwi�zane z ich poborem                         29.000
Rozdział       75647         Pobór podatków , opłat i niepodatkowych
                                         nale�no�ci bud�etowych                                  29.000

- wydatki bie��ce     29.000

Dział  757                Obsługa długu publicznego                                        64.800
Rozdział 75702 Obsługa papierów warto�ciowych,

kredytów i po�yczek jednostek
samorz�du terytorialnego               64.800
- wydatki bie��ce                               64.800

                                                            w tym:
                                           spłata odsetek od kredytów                             64.800

Dział  801                O�wiata i wychowanie                                           6.359.400
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe          2.452.100
            - wydatki bie��ce          2.452.100

w tym :
                                       wynagrodzenia wraz z pochodnymi              1.979.670

Rozdział      80104          Przedszkola                      752.400
                                        - wydatki bie��ce                                752.400
                                        w tym :
                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi               521.300



Rozdział 80110 Gimnazja                   2.774.460
- wydatki bie��ce         1.174.460
w tym :

                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi               930.800
- wydatki inwestycyjne                             1.600.000                 
   w tym :
            - budowa sali gimnastycznej         1.540.000
            - ocieplenie i elewacja budynku           60.000

Rozdział      80113         Dowo�enie uczniów do szkół                        225.000
- wydatki bie��ce  225.000

Rozdział      80114          Zespoły ekonomiczno-administr. szkół      132.800
                                        - wydatki bie��ce                                            132.800
                                        w tym :
                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi               110.200
Rozdział      80146         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     22.640
                                        - wydatki bie��ce                                             22.640

Dział  851                Ochrona zdrowia                                                        75.000
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   75.000

- wydatki bie��ce             75.000
w tym :

                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi                 19.700

Dział  852                         Pomoc społeczna                                              510.300   176.000
Rozdział     85213          Składki na ubezpieczenie zdrowotne
                                        opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre
                                        �wiadczenia z pomocy społecznej                    3.500       3.000
                                        - wydatki bie��ce                                                3.500       3.000
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne                    227.000     70.000
- wydatki bie��ce   227.000   70.000

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe       4.000
- wydatki bie��ce       4.000

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, piel�gnacyjne
i wychowawcze               29.000       29.000
- wydatki bie��ce     29.000       29.000

Rozdział 85219 O�rodki pomocy społecznej   163.300       74.000
- wydatki bie��ce             163.300   74.000
w tym :

                                        wynagrodzenia wraz z pochodnymi                149.400       72.480

 Rozdział     85295          Pozostała działalno��                                      83.500
                                        - wydatki bie��ce                                               83.500
                                         w tym:



                                         dotacja  celowa dla stacji „Caritas”                   50.000

Dział  900                Gospodarka komunalna
i ochrona �rodowiska                            283.000

Rozdział 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg    283.000     
                                                         - wydatki bie��ce                                            283.000    

Dział         921            Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego                                            520.000

Rozdział 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice
i kluby    520.000

                                                        - wydatki bie��ce                                              200.000
                                         w tym:

dotacja podmiotowa  dla GOK    200.000
- wydatki inwestycyjne na przebudow�
     Gminnego O�rodka Kultury w Cisku          320.000

Dział         926            Kultura fizyczna i sport                        121.000
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu    121.000
- wydatki bie��ce    121.000

                                        w tym:
dotacja celowa                                                  102.000

   
                                                 WYDATKI OGÓŁEM      9.941.264   244.866



KALKULACJA
                                       WYDATKÓW BUD�ETOWYCH

GMINY CISEK
na 2004 rok

   
1.W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota
      wydatków   127.000 zł     przeznaczona jest na:
• wydatki zwi�zane z zaopatrzeniem w wod�                                       60.000 zł

• zorganizowanie do�ynek gminnych   10.000 zł
• zorganizowanie konkursu na najpi�kniejsz� zagrod�     7.000 zł
• remont przepustów              10.000 zł
• szkolenia rolnicze i przeciwpowodziowe     5.000 zł
• wpłaty 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze   16.000 zł
• wydatki zwi�zane z „Odnow� Wsi”   12.000 zł
• inne wydatki zwi�zane z rolnictwem     7.000 zł

1. W dziale 020 – LE�NICTWO – planowana kwota wydatków 5.000zł
przeznaczona jest na zakup drzewek i krzewów oraz koszty zwi�zane z wycink� drzew na
terenie gminy.

2. W dziale 600 – TRANSPORT I Ł	CZNO�
 – planowana kwota
wydatków 343.000 zł przeznaczona jest na:
• inwestycje zwi�zane z budow� i remontami dróg  300.000 zł
• drobne remonty, pomiary geodezyjne,  zwalczanie

gołoledzi oraz ewidencja dróg gminnych                                      43.000 zł
3. W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowana kwota

wydatków  225.210 zł  przeznaczona jest na wydatki zwi�zane z utrzymaniem budynków
komunalnych ,
w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palaczy 38.570 zł

5. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowana kwota
     1.157.506 zł  przeznaczona jest na :

• zadania zlecone przez Wojewod� na wynagrodzenia
     wraz z pochodnymi    70.506 zł
• bie��ce funkcjonowanie Rady Gminy    70.000 zł

 z tego:
   - diety  dla radnych                                                        54.700 zł

• koszty zwi�zane z funkcjonowaniem Urz�du Gminy  952.000 zł
z tego:
   - wynagrodzenia wraz z pochodnymi  752.800 zł
   - delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne    16.000 zł

• �rodki dla rad sołeckich    42.000 zł
• promocja gminy    12.000 zł
• składki na rzecz Zwi�zku Gmin oraz inne koszty zwi�zane z

funkcjonowaniem sołectw    11.000 zł

6.W dziale 751 – URZ�DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY



PA�STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  ORAZ S	DOWNICTWA –
planowana kwota  1.048 zł  przeznaczona jest na aktualizacj� rejestru wyborców- dotacja.

7. W dziale 754 – BEZPIECZE�STWO PUBLICZNE I OCHRONA
    PRZECIWPO�AROWA – planowana kwota  120.000 zł
    przeznaczona jest na:
• koszty zwi�zane z utrzymaniem OSP, zakup niezb�dnego sprz�tu

   i wyposa�enia                     112.400 zł
• wydatki zwi�zane z obron� cywiln�                           7.600 zł

w tym dotacja na zadanie zlecone  5.600 zł
8. W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD
     OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
      NIEPOSIADAJ	CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ ORAZ
      WYDATKI ZWI	ZANE Z ICH POBOREM – planowana kwota
      29.000 zł przeznaczona jest na koszty zwi�zane z poborem podatków
      z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów  24.000 zł   
9. W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowana kwota
      64.800 zł przeznaczona jest na spłat� odsetek od zaci�gni�tych kredytów
      oraz koszty zwi�zane z zaci�gni�ciem kredytów w 2004 r.
 10. W dziale 801 – O�WIATA I WYCHOWANIE – planowana kwota
  6.359.400 zł przeznaczona jest na :
• wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych    2.452.100 zł

  z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi�      1.979.670 zł

• wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem przedszkoli                       752.400 zł
z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi�                   521.300 zł

• wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku     2.774.460 zł
z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi�        930.800 zł
- wydatki inwestycyjne stanowi�                                           1.600 000 zł
  w tym:
  budowa sali gimnastycznej                                              1.540.000 zł
  ocieplenie i elewacja budynku                    60.000 zł

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        22.640 zł
• pokrycie kosztów zwi�zanych z dowo�eniem uczniów do

szkół podstawowych i gimnazjum        225.000 zł
• obsługa finansowa o�wiaty                                                            132.800 zł

z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi                               110.200 zł
11. W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA –zaplanowana kwota  75000zł
      przeznaczona jest na wydatki zwi�zane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
12. W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota  510.300 zł
       przeznaczona jest na :
• składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                    3.500 zł

z tego dotacja z bud�etu pa�stwa                                                         3.000 zł

• wypłat� zasiłków i pomoc w naturze oraz
     ubezpieczenia społeczne                                    227.00 zł



     z tego dotacja z bud�etu pa�stwa                                                    70.000 zł
• wypłat� dodatków mieszkaniowych        4.000 zł
• wypłat� zasiłków rodzinnych, pi�l�gnacyjnych

     i wychowawczych – dotacja z bud�etu pa�stwa    29.000 zł
• wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem GOPS-u  163.300 zł

dotacja z bud�etu pa�stwa wynosi                                                      74.000 zł
z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi�  149.400 zł

• wydatki zwi�zane  z do�ywianiem dzieci oraz zorganizowanie
wigilii dla samotnych                                                                      33.500 zł

• dotacja dla stacji „CARITAS”                                                           50.000 zł
13. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
      �RODOWISKA- planowana kwota 283.000zł przeznaczona jest na :
• wydatki zwi�zane z o�wietleniem ulic, placów i dróg

     oraz konserwacj� i uzupełnienie punktów �wietlnych           283.000 zł
14. W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
       NARODOWEGO – planowana kwota 520.000 zł przeznaczona jest na:
      -  dotacj�  dla Domu Kultury w Cisku                                            200.000 zł
      -  przebudowa Gminnego O�rodka Kultury w Cisku                      320.000 zł
15. W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowana kwota

121.000 zł  przeznaczona jest na wydatki zwi�zane z zakupem sprz�tu            sportowego,
opłaty członkowskie,   delegacje s�dziowskie, energi�, ubezpieczenie zawodników oraz
utrzymanie  obiektów sportowych na terenie gminy.

       z tego : wydatki zwi�zane ze sportem masowym na terenie gminy  19.000 zł
                    dotacja celowa dla Zrzeszenia LZS-ów                                73.000 zł
                    dotacja dla  LKS „Victoria” Cisek                                       29.000 zł

 OGÓŁEM:                                                                                       9.941.264 zł

Plan dochodów wynosi - 8.699.000 zł
Plan przychodów wynosi - 1.500.000 zł
Plan wydatków wynosi - 9.941.264 zł
Plan rozchodów wynosi -    257.736 zł

          Planuje si� zaci�gni�cie kredytu w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem
          na:
          - budow� sali sportowej przy Gimnazjum w Cisku                     890.000 zł
          - przebudow� Gminnego O�rodka Kultury                                  310.000 zł
          - budowa drogi Roszowice – Łany                                               300.000 zł

      Plan rozchodów w kwocie 257.736 zł przeznaczony jest na spłat� rat
          kredytów przypadaj�cych do spłaty oraz koszty zwi�zane z zaci�gni�ciem
          nowych kredytów .


