Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku

Plan dochodów budŜetowych na 2005 rok

Dział
020
400

700

710
750

751

Wyszczególnienie
Leśnictwo
- wpływy ze sprzedaŜy drewna
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energie elektryczną , wodę i gaz
- odpłatność za wodę
- odsetki
Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z tyt. opłat za wieczyste
uŜytkowanie
- wpływy z tyt. wynajmu mieszkań i
lokali uŜytkowych majątku gminy
- wpływy z dzierŜawy gruntów majątku
gminy
- wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości
majątku gminy
- odsetki
Działalność usługowa
- opłata cmentarna
Administracja publiczna
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot
naleŜności)
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacja celowa na aktualizację spisu
wyborców

Kwota
w zł
240 000,240 000,27 400,27 000,400,74 300,3 000,6 100,5 000,60 000,200,3 200,3 200,43 677,-

40 777,2 900,-

4 878,1 120,-

754

756

758

- dotacja na wybory uzupełniające do
Rady Gminy
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
- dotacja na zakup sprzętu
łącznościowego z budŜetu państwa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
- podatek dochodowy od osób
fizycznych
- podatek od nieruchomości od osób
fizycznych
- podatek od nieruchomości od osób
prawnych
- podatek rolny od osób fizycznych
- podatek rolny od osób prawnych
- podatek leśny od osób fizycznych
- podatek leśny od osób prawnych
- podatek od środków transportowych od
osób fizycznych
- podatek od środków transportowych od
osób prawnych
- podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- podatek od czynności cywilno –
prawnych
- wpływy za zmiany wpisu działalności
gospodarczej
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenia na
sprzedaŜ alkoholu
- wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej
- odsetki
RóŜne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- odsetki od środków na rachunkach
bankowych

3 758,7 000,7 000,-

1 467 558,-

460 758,100 000,350 000,307 000,23 000,4 000,96 000,8 900,2 100,-

4 500,1 300,10 000,6 500,20 000,1 000,53 000,13 500,6 000,5 964 230,3 712 199,2 248 031,4 000,-

801

852

900

Oświata i wychowanie
- wpływy z tyt. najmu mieszkań
- dochody z tyt. zwrotów za rozmowy
telefoniczne, energię elektryczną,
centralne ogrzewanie
- wpływy z opłat za korzystanie dzieci z
przedszkola
Pomoc społeczna
Dotacje z budŜetu państwa na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpiecz. emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpiecz. zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpiecz. społeczne (zadania
zlecone gminie)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpiecz. społeczne (zadania
bieŜące gminy)
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja na
realizację zadań bieŜących gminy)
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
- odpłatność za ścieki
- odpłatność za odpady komunalne
- darowizny pienięŜne mieszkańców na
kanalizację
- odsetki
Ogółem dochody

21 500,3 000,-

3 500,15 000,1 777 500,-

1 468 700,-

46 900,-

73 000,-

114 500,74 400,126 100,19 700,1 200,105 000,200,9 757 343,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku
Plan wydatków budŜetowych na 2005 rok

Dział

Rozdział

010
01030

020
02095

400
40002

600
60016

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Izby Rolnicze
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- 2% składki od podatku rolnego na Izby Rolnicze
Leśnictwo
Pozostała działalność
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- pozysk drewna, prace pielęgnacyjne
- podatek leśny
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
konserwatorów
- wydatki rzeczowe, w tym:
- zakup części do remontu hydroforni, materiały do
prac porządkowych, środki do dezynfekcji wody,
etylina, oleje i części do wykaszarki traw na ujęciu
wody, środki czystości, odzieŜ ochronna i robocza dla
pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, energia
- wydatki na usługi pozostałe, w tym:
/badania i analiza wody, opłata za korzystanie ze
środowiska, obsługa informatyczna, połata za dozór
tech. urządz. ciśnieniowych, szkolenia, prowizje
bankowe, obsługa prawna, usługi telekom., poczta,
podróŜe słuŜbowe, dokumentacja do pozwolenia wodno
prawego/
Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- remonty dróg wiejskich – Ŝwirowanie
- remonty przepustów

Kwota
7 000,7 000,7 000,7 000,75 000,75 000,75 000,70 000,5 000,-

73 500,73 500,73 500,39 917,33 583,-

21 873,-

11 710,439 056,431 056,81 056,22 000,15 000,-

- remont nawierzchni bitumicznej drogi w KniaŜycach,
Darowicach - zobowiaznia
- zimowe utrzymanie dróg
b/ wydatki majątkowe, w tym:
-modernizacja dróg gminnych - droga Huwniki,
Makowa, Darowice, Kniazyce i Kupiatycze
60095

700
70005

710
71004

71035

750
75011

75022

75023

Pozostała działalność
a/wydatki bieŜące, w tym:
-utrzymanie przystanków autobusowych

29 056,15 000,350 000,350 000,8 000,8 000,8 000,-

Gospodarka Mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wyceny nieruchomości, opłaty geodezyjne

16 000,16 000,16 000,16 000,-

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wydatki związane ze sporządzeniem decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i
zmiany w MPO

43 000,10 000,10 000,-

Cmentarze
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- utrzymanie cmentarzy – koszenie, naprawa ogrodzeń,
oznakowanie pól grzebalnych
- zagospodarowanie cmentarza w Huwnikach

33 000,33 000,-

Administracja Publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a/ wydatki bieŜące, w tym
- wynagrodzenia i pochodne
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- diety Rady Gminy i sołtysów za udział w sesjach
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup usług pozostałych /szkolenia i koszty podróŜy
radnych/
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe, w tym:
- wydatki związane z obsługą prawną, informatyczną
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup energii
- wydatki na usługi pozostałe-poczta, szkolenia,
prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, internet,

10 000,-

23 000,10 000,1 451 319,43 677,43 677,43 677,85 000,85 000,80 000,2 500,2 500,1 289 242,1 281 242,1 010 000,271 242,10 000,29 242,25 000,-

75095

751
75101

75109

754
75412

75414

756

75647

opłata za opracowanie planu rozwoju lokalnego
- remont korytarza i schodów w Urzędzie Gminy oraz
pomieszczeń na archiwum i tajną kancelarię
- podróŜe słuŜbowe krajowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
b/ wydatki majątkowe, w tym:
- zakup sprzętu komputerowego

101 000,-

Pozostała działalność
a/wydatki bieŜące, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
-pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum
Informacji, w tym:
- abonament internetowy, materiały biurowe, energia
elektryczna, delegacje, szkolenia

33 400,33 400,9 100,-

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwa
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
a/ wydatki bieŜące, w tym:
-pochodne od umowy zlecenia
-pozostałe wydatki związane z aktualizacją spisu
wyborców, umowa zlecenie
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do
Rady Gminy
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
PrzeciwpoŜarowa
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- pochodne od umów zlecenia
- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, energii, części do
samochodów, ubezpieczenia samochodów, umowy
zlecenia kierowców
Obrona Cywilna
a/ wydatki majątkowe, w tym:
- zakup sprzętu łącznościowego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych

70 000,12 000,24 000,8 000,8 000,-

24 300,-

4 878,1 120,1 120,180,940,-

3 758,3 758,3 758,-

57 000,50 000,50 000,5 800,-

44 200,7 000,7 000,7 000,-

16 000,16 000,-

a/wydatki bieŜące
-wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów
757
75702

758
75818

801
80101

801104

80110

Obsługa Długu Publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- odsetki bankowe od kredytów inwestycyjnych
RóŜne Rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
- rezerwa ogólna
Oświata i Wychowanie
Szkoły Podstawowe
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
wydatki rzeczowe, w tym
- dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatek wiejski i
mieszkaniowy/
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakup opału, energii i
gazu, materiałów biurowych, środków czystości,
naprawy urządzeń i sprzętu, zakup usług
telefonicznych oraz zakup innych usług i towarów
niezbędnych do bieŜącego funkcjonowania szkół
- remonty szkół, w tym:
- modernizacja ogrzewania – Sz. P Huwniki, w tym
zobowiązania za remont szkoły na kwotę 42 536,- wymiana płytek – Sz .P Rybotycze
b/ wydatki majątkowe w tym remonty szkół:
- wykończenie I pietra – Sz. P. Sierakośce
- adaptacja poddasza – Sz.P Fredropol
- budowa sali gimnastycznej w Fredropolu oraz
uzupełnienie dokumentacji projektowej

16 000,16 000,150 000,150 000,150 000,150 000,3 000,3 000,3 000,5 066 082,3 362 486,2 922 886,2 350 000,572 886,158 350,114 000,-

200 000,100 536,92 536,8 000,439 600,150 000,89 600,200 000,-

Przedszkola
a/wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe, w tym:
- wydatki bieŜące na utrzymanie przedszkoli /zakup
Ŝywności, energia, fundusz socjalny, zakup pomocy
naukowych, stypendia/

205 980,205 980,148 140,57 840,-

Gimnazja
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
wydatki rzeczowe, w tym
- dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatek wiejski i
mieszkaniowy/

1 017 920,1 017 920,845 000,172 920,-

57 840,-

52 920,-

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakup opału, energii,
materiałów biurowych, środków czystości oraz innych
usług i towarów niezbędnych do funkcjonowania szkół/
80113

80114

DowoŜenie uczniów do szkół
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe - zakup paliwa, części, remont
autobusu, ubezpieczenia, koszty dojazdu i bilety
miesięczne uczniów, fundusz świadczeń socjalnych
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłom w Przemyślu na dowóz
dzieci do Ośrodka Rehabilitacji
Zespoły Obsługi Administracyjno- Ekonomicznej
Szkół
a/ wydatki bieŜące, w tym
- wynagrodzenie i pochodne
wydatki rzeczowe, w tym:
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe wydatki rzeczowe

40 000,-

80 000,238 496,238 496,44 280,-

189 216,-

5 000,-

200 700,200 700,169 100,31 600,5 600,26 000,-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
wydatki rzeczowe, w tym
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-pozostałe wydatki rzeczowe

23 100,23 100,7 330,15 770,2 000,13 770,-

80195

Pozostała działalność
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
emerytów i rencistów

17 400,17 400,-

Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wydatki rzeczowe /diety, energia, zakupy związane z
prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej,
organizacja wypoczynku dla dzieci, obsługa prawna
osób uzaleŜnionych i ich rodzin, zakup paliwa dla
Komendy Policji celem dowoŜenia osób uzaleŜnionych
do Ośrodka Zapobiegania UzaleŜnieniom
- dotacje, w tym:
- dotacja na dofinansowanie działalności Miejskiego
Ośrodka Zapobiegania UzaleŜnień

60 000,60 000,60 000,-

851
85154

852
85212

Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

17 400,-

57 000,3 000,3 000,2 164 693,-

emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych
85213

85214

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wypłata zasiłków

85215

Dodatki mieszkaniowe
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wypłata dodatków mieszkaniowych

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej
a/ wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
wydatki rzeczowe, w tym:
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- podróŜe słuŜbowe krajowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 468 700,1 468 700,1 468 700,-

46 900,46 900,46 900,-

346 400,346 400,346 400,45 000,45 000,45 000,151 753,151 753,140 000,11 753,2 600,1 000,3 053,3 000,2 100,-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi

40 940,40 940,40 940,-

85295

Pozostała działalność
a/ wydatki bieŜące tym:
- doŜywianie dzieci

65 000,65 000,65 000,-

Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Świetlice szkolne
a/ wydatki bieŜące, w tym
- wynagrodzenia i pochodne
wydatki rzeczowe /fundusz socjalny, nagrody i
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup
materiałów/

48 410,48 210,48 210,40 700,-

854
85401

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- pozostałe wydatki rzeczowe

7 510,200,200,200,-

900
90001

90003

90015

921
92109

92116

926
92695

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a/ wydatki bieŜące, w tym
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe, w tym:
b/wydatki rzeczowe/zakup sadzonek na oczyszczalnię,
paliwa i olei do kosiarki, materiałów biurowych, ubrań
roboczych, części na przepompownię ścieków, energia/
- pozostałe wydatki bieŜące/umowa zlecenia, fundusz
świadczeń socjalnych, czyszczenie studzienek , wywóz
szamba, opłata za badanie ścieków i wprowadzanie
ścieków do środowiska, poczta, badania lekarskie, usł
telekom., prowizja bankowa, podróŜe słuŜbowe/
b/ wydatki majątkowe, w tym:
- kanalizacja Sierakośce – II etap
- dokumentacja na kanalizację wsi Aksmanice,
Kłokowice, Młodowice, Fredropol – Kormanice,
Huwniki
- oczyszczalnia ścieków – Huwniki
-łącznik-sieć kanalizacyjna Osiedle MłodowiceKupiatycze i modernizacja hydroforni Młodowice Os.
Oczyszczanie miast i wsi
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wywóz odpadów komunalnych, rekultywacja
śmietniska w Kormanicach, opłata za korzystanie ze
środowiska

836 721,686 721,120 000,76 596,43 404,-

26 434,-

16 970,566 721,286 721,-

120 000,10 000,150 000,30 000,30 000,-

30 000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego

120 000,120 000,120 000,-

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a/ wydatki bieŜące
- dotacje

160 000,122 300,122 300,122 300,-

Biblioteki
a/ wydatki bieŜące
- dotacje

37 700,37 700,37 700,-

Kultura Fizyczna i Sport
Pozostała działalność
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- delegacje sędziowskie
- wydatki rzeczowe /zakup sprzętu sportowego,
wyposaŜenia, ubezpieczenia zawodników/

20 000,20 000,20 000,5 000,-

WYDATKI OGÓŁEM

15 000,10 691 659,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku

Spłaty rat kredytu określone w § 1 Uchwały.

Dział

992

Wyszczególnienie

Spłaty otrzymanych krajowych
poŜyczek i kredytów

Kwota

1 075 475,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie
mających pokrycia w planowanych dochodach na 2005 rok

§

952

Wyszczególnienie

Przychody z zaciągniętych poŜyczek
i kredytów na rynku krajowym
Razem przychody:

Kwota w zł

2 009 791,
2 009 791,

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku
Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok.
Inwestycje
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Kanalizacja Sierakośce - II etap
Dokumentacja na kanalizację wsi
Fredropol - Kormanice, Młodowice,
Kłokowice, Aksmanice
Oczyszczalnia ścieków – Huwniki
Łącznik – sieć kanalizacyjna Osiedle
Młodowice - Kupiatycze
Modernizacja dróg gminnych - KniaŜyce,
Darowice, Huwniki, Makowa, Kupiatycze
Budowa sali gimnastycznej w Fredropolu
oraz uzupełnienie dokumentacji
projektowej
Wykończenie I piętra – SzP Sierakośce
Adaptacja poddasza – SzP Fredropol
Zakup sprzętu komputerowego i
łącznościowego
RAZEM

286 721,-

120 000,10 000,150 000,350 000,-

200 000,150 000,89 600,15 000,1 371 321,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku

Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań
zleconych Gminie oraz dotacje związane z realizacją
tych zadań.

I. Dochody.
Dział
750

751

754

852

Wyszczególnienie

Kwota

Administracja Publiczna
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

40 777,-

40 777,-

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwa
Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców
Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy

4 878,1 120,3 758,-

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa
Dotacja celowa przekazana z budŜetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami

7 000,-

Pomoc Społeczna
Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Dotacja celowa na świadczenia rodzinne
Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 588 600,-

RAZEM

1 641 255,-

7 000,-

73 000,1 468 700,-

46 900,-

II. Wydatki.

Dział

Rozdział

750
75011

751
75101

75109

754
75414

852
85212

85213

85214

Wyszczególnienie
Administracja Publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a/ wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- pochodne od umów zleceń
- pozostałe wydatki
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady
gminy

Kwota
40 777,40 777,40 777,40 777,-

4 878,1 120,1 120,180,940,-

3 458,3 458,-

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa
Obrona Cywilna
a/ wydatki majątkowe, w tym:`
- zakup sprzętu łącznościowego

7 000,7 000,7 000,7 000,-

Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a/ wydatki bieŜące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
a/ wydatki bieŜące, w tym:
- wypłata zasiłków i składki na ubezp. społeczne

1 588 600,-

RAZEM

1 641 255,-

1 468 700,1 468 700,1 468 700,46 900,46 900,73 000,73 000,73 000,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/166/05
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 23 marca 2005 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

1/ Przychody
Stan środków na 01.01.2003 rok
- dochody przekazywane przez Urząd
Wojewódzki - Państwowa inspekcja Ochrony
Środowiska
- przychody ogółem

1 500,-

6 000,7 500,-

2/ Rozchody

- edukacja ekologiczna
- rozchody ogółem

7 500,7 500,-

