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ZARZĄDZENIE Nr 82/2014
WÓJTA GMINY LIPNIK

z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie trybu pmc /lad projektem uchwu/y budżetowej /III 2015 rok

Na podstawie Uchwały Nr XLI /354/20 10 Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 września 20 10 roku w sprawie
prac nad projektem uchwały budżetowej,
ZlIrzqdZllm co /I£/Stępuje:

~ 1

Ustala się następujący harmonogram prac nad projektem budżetu gminy Lipnik na rok 2015:

I. Zobowiązuję jednostki pomocnicze Gminy do opracowania materia/ów planistycznych
w zakresie proponowanych do realizacji zadań gminy na 2015 rok i przedłożenia wójtowi
Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2014 roku.

2. Zobowiązuję referaty Urzędu Gminy orazjednostki organizacyjne Gminy do opracowania
materia/ów planistycznych dotyczących planowanych dochodów oraz przychodów budżetu Gminy
na 2015 rok i przedłożenia Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2014
roku.

3. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania i przedstawienia Wójtowi Gminy
w terminie do / października 2014 roku materiałów planistycznych dotyczących:

I) Prognozy wielkości dochodów i przychodów budżetu,

2) Zestawienie obligatoryjnych wydatków i rozchodów budżetu wynikających:
u) z zaciągiętych w latach ubieglych Zllobowiązań jinamowych, w tym z tytulu splat rai
kredytów, pożyczek oraz odsetek od Zlldlużenia,
b) wieloletnich programów inwestycyjnych,
c) z innych niż nieokreślone w lit. b) programów przyjętych przez Radę Gminy
w Lipniku,
d) z obowiązujących przepisów bądź z tytu/u przynależności Gminy do związków
iorganizacji.

4. VI' terminie do 15 października 20 J 4 roku kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
kierownicy referatów orazjednostki pomocnicze Gminy przekazują Wójtowi Gminy materiały
planistyczne w zakresie wydatków związanych z powierzonymi im do realizacji zadaniami.

5. Wójt Gminy do 15 listopada 2014 roku przyjmie w formie zarządzenia projekt budżetu
i przekaże go Przewodniczącemu Rady Gminy w Lipniku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach.
22 listopada 2014 roku upływa termin przekazania w podległym jednostkom
infomacji koniccznych do opracowania projektów planów finansowych na 2015 rok.



Wprowadza się założenia wytyczne do projektu budżetu Gminy na 2015 rok

l. W zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:

1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych ustalone przez Radę
Gminy 11' granicach określonych 11' ustawie,

2) stOlvkipodatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 20J.! r.. które po urzędollym
ogloszeniu cen skupu żyta należy skorygować,

3) udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstOlvie infomacji Ministra Finansów,

") udzialy w podatku docllOdoll)'m od osób prOlvnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy
skarbowe na poziomie przewidywanego wyokonania w 20J.! r.
z uwzględnieniem szacowanych wartmki wskaźników makro i mikroekonomicznych.

j) subwencję ogólnq w wysokości lIynikajqcej z informacji Ministra Finansów,

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu pOI/sIWa idochody zwiqzane z realizacjq zadOl/ z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadOl/ zleconych gminie ustOlvami podlegajqce przekazaniu do
bzulżelu pOI/sIWana podstOlI'ie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Kierownika
Krajowego Biura Wyborczego,

7) dochody z majqtku gminu, z tytulu:
a) dzierżOlvy, najmu iopiat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiqzujqcych

przepisów prOlva izOlvartych umów,
b) sprzedaży majqtku- w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży powimw zOlvierać

wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania).

8) środki bezzwrotne w lIysoko.kiach w zOlvartch umowach iporozumieniaciJ,

9) dochody nie wymienione w punktach 1.8 w wysokości określonej w odpowiednim
przepisie prawa.

2. Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014
z lIwzgędnieniem poniższych wytycznych:

l) wydatków na obslugę dlugu w zwiqzku z zaciqgniętymi dlugoterminowymi zabowiqzaniami
z tylulu kredytow ipożyczek, które należy oszacować w wysokości wynikajqcej z zawartych umów,

2) wydatków na realizację zadOl/ z zakresu ochrony .(rodowiska igospodarki wodnej, które należy
oszacować w wysokości prognozowanych dochodóu' z ty/ulu opIat za korzystanie ze środowiska,

3) wydatków na realizację gminnego Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi iPrzeciw
Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytulu opiat za
lIydawanie zezwole//na sprzedaż napoi alkoholOllych,

") wydatków na zakup dostaw i uslug, które można zwiększyć o 2,3%,

j) wydatków na wynagrodzenia (za lIyjqtkiem wynagrodze/l nauczycieli) ze stosunku pracy i
pochodne od tych lIynagrodze//, które należy oszacować przyjmujqc liczbę etatów kalkulacyjnych
oraz wysokości wynagrodzenia liG dzieli 30 czerwca 2014 J: z uwzględnieniem wzrostu o 4,0%,

6) wydatków na wynagrodzenia ipochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, na poziomie roku
20 J./r.,



7) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie nie
przekraczojącym planu roku 2014 lnl'zględniając przewidywaną injlację w wysokości 2,3%, oraz
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ipochodne od tych wynagrodzeII. które należy
oszacować przyjmując liczbę eta/ów kalkulacyjnych oraz wysoko.~ci wynagrodzenia na dzieli 30
czenvca 2014 r. z u.wzg/ędnielliel1l wzrostu o -/,0 %,

8) wydatków na zadania realizowane w drodze umów iporozumieli z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego. które należy szacować w lIysokości kwotllynikających
z zawarlc!I umów i porozumieli.

I. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w ~ 2, mając
na względzie realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków
niezbędnych, zabezpieczających w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań
(podpisanych umów, złożonych zleceń).

, Materiały planistyczne winny zawierać:

I) dla jednostki budżetowej gminy:
a) propozycje dochodów gminy iodrębne propozycje dochodów związanych realizacją zadwI
zleconych ipowierzonych gminie. które podlegają odprowadzeniu do budżetu pOlIsIWa,
zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu
telytorialnego iobowiązującą klasyjlkacją budżetową, wraz z podaniem ich szczegółowej
kalkulacji oraz propozycje lIJ'datków bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
w roku 2015 wraz z uzasadnieniem, zaplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, podając ich
szczegółową kalkulację, najormularzu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia,
b) zestml'ienie etatów iwynagrodzellnajormularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zarzqdzenia,
c) zestm"ienie lIyda/ków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania,
przewidziane do realizacji w 2015 r. iw latach nas/ępnych, najormularzu stanowiącym
zalącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
d) wykaz zadwI remontowych najormularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia, uwzglęniając wylącznie niezbędne do wykonania w 2015 I: zadania
remontowe, które służą przywróceniu warto.~ci użytkowej majątku,
e) zestawienie propozycji wydatków wspóljinansowanych ze środków Unii Europejskiej
na formularzu stanowiącym zalącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

2) dla samorządowego zakładu budżetowego:
a) propozycje planu przychodów iwydatków (koszty działalności) na formularzu
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

l. Materiały planistyczne o których mowa w S 3 podpisane przez dyrektora, kierownika
jednostki organizacyjnej, w przypadku stanowisk pracy przez osoby sporządzające, należy
składać w nieprzekraczalnym terminie określonym w S 1 niniejszego zarządzenia
w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.



Wykonanie zarządzenie powierza się dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy oraz samodzielnym stanowiskom merytorycznym w Urzędzie gminy.

~6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

~7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Lipnik
WOI świ~lokrzyskie

27-540 Lipnik

-- Załącznik Nr I
Do Zarządzenia Nr 82/2014

Wójta Gminy Upnik
z dnia 16 września 2014 roku

Nnzwn i adres jednostki organizacyjnej
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA nOK 2015

Dzinl:

Rozdzial:

Pnrngraf Nazwa Pruwidywane Phm WsIL1źnik
,nkoniluie 20J4 !ludżet 2015 (4:3)

I 2 3 4 5
A

Oochod't, oQólem, W tym:
Dochodv bleżaec - 02ólem ,w tvm:

I. Dochody Z tytułu podatków i opiat
lokaln"ch

2. Dochody z l)wlu wydawania I
zcz\Yoleil nl:l
sDrzedaż naDoi ów alkoholo"'Ych

3. Udziały w podatkach stanowiących
dochód
budutu Danstwa i

4. Dotacje na rcalizncję zadali z zakresu
administracji rzadowei

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
palls1wa na realizację własnych zadań
bie!acych gmin

6. Pozostałe dochody
7. Subwencje ogólne z budtelu Danstwa

Dochod" majnikowe 02ólem w tvm:
I. Dochody ze sprzedaty m"iątku
2. Dotacje i środki prz.eznac:z.one na Iinwesl\'c1e

B
Wydatki ooóJem ,'/. tego:
Wvdatkl bieżace o~ólem : i

l. Wydatki jednostck budżetowych w
tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane ,

b) Wydatki związane z rcalizacją ich I
zadań 5tntUIOwych

2. Dotacie na zadania bietace
3. Swiadczenia na rzecz osób

fizycznych
4. Obsługa długu

Wvdatki mail11kowe ogólern w tvm:
I. I Wydatki na inwestycie

C ,



Paragr-af Nazwa Przewidywane Plan. \Vskażnik
wylwnanie 2014 budżet 2015 (4: 31

Wvdałki 0061em • z le'o:
I Wydałki bidącc ogólcm w Iym:

Wynagrodzenht i skladld od nich naliczane
ol!ólem w t\'rn:
4010 Wynagrodzenia osobowe

nracownik6w
4040 Dodatkowe wvnae.rodzenie roczne
4100 Wynagrodzenia agencyjno -

DrowizYjne
4110 Składki na ubezoicczcnia snoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe I

I

I
\Vydatłd z\yjązanc z realizacją wdań Istatutowych ooólem w tym:
4130 Składki na ubezoieczenie zdrowotne I
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabililacji Osób
NieDelnosDrawnvch

4210 Z3kuD materiałów i wvnosażenia I
4220 ZakuD środków żywności I
4240 Zakup pomocy naukowych

Idydaktycznych i ksiażek
4260 Zakuo cnergii
4270 Zakun usłuo remontowych
4300 ZakuD uslu. Dozoslalych
4350 ZakuD usluo dosteDudo sieci Internet
4360 Opiaty z tytułu zakupu usług

lelekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

4370 Opłaly z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacionarnej

4410 Podróże służbowe kraiowe
4430 Różne onlatv i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadclell socialnvch
4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami komusu służby cvwilncj

Dotac;e na zadanin bic:>.• ce
2310 Dotacje celowe przekazane ..

gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
mied", jst

2480 Dotacja podmiotowa z budżctu dla
samorządowej instytucji kultury - '"'Biblioteka I

2540 Dotacia oodmiotowa z budżelu dla I

i W~L.Tul... /

:r



niepublicznej jednostki systemu
oświaty

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu
budulowego

Swiadczcnia na rzecz osób fizvcztlY,.'h
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń
3030 Rówe W)'datki na rzecz os6b

fizycznych
3040 Nagrody o charakterze szczególnym

niezaliczone do wynagrodzeń
31 tO Swiadczenia społeczne
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy oomocy dla uczniów I

Obsługa dlugu
8110 Odsetki os samorządo\\'}'ch papierów

wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek

II Wvdall,; maiatl,"we ogółem \V tym:
Wydatki inwestycyjne jednos!eł, budżetowych
og6lem w tvm :
6050 Nazwa realizowanel!o zadania

I I

6060 Zakupy inwcstyc}'jnc -ot,rcślcnic
zakupu

//

k/' .

\.~7



Wójt Gminy Lipnik
woi. ~wi~tokrzyskle

27-540 Li~nik

II\.u.wllJcJmJ~u..iJ
Dzi:ll:
lłozdzi:ll:

lulllC.znik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 82/2014
Wójta Gminy lIpnik

z dnia 16 września 2014 roku

TABELA KALKULACYJNA ZATRUUN1ENJA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2015

--- ..-., - - - -._---_.-
--~~plllca (u)Lp. Lic.zbil CUlIÓW Wyuól;;rodzcnia osobowe

W)'S2C1.cg6Inicmc ( grupy pracuwnik6w 2014 2015 Og6lt:rn Dodatk.wyn.1gr.roczn~ NagT.jubileusz. • odprawy. a••••'Qns~

np.:administracjil, obslu~a,. nauczyciele) Ulwodowc

Przewitlyw. Plall- budul Pnewidyw. I'lan- budtel Pncwidyw. PI:m- budul
2014 2015

wykonaniQ 2014 2015 wykonanie 2015 wykon:lnic 2014 2015
2014

-
3 4 5 6 7 8 9 10I 2 II 12.- - _. ._---

i. W)'nagrodzcnie .. ~.........••.• ~....... ~...w lym: II: n:

o: o:
a: li:

--
aJ IXld01.lo=kwiejski n: "'

o: o:

" o:
_ ..----_.- -.-- .-- - .-.._--- -"---- -_._.-

b) OOJ;llck micsLkAlliowy n: II:

o: o:
o: .- o:-- -_.- ._. -

2. W)'na:;rOlJlcllie .._•.....••....•.... ~......... w 1)'1ll: n: n:

o, o:

'" o:

aj n: n:

o: o:
o: o:

,'_,, __ ' __ n _. .-._._- -- ._--_._ .. ._.__ .~...-_.- --- ----_.
bl n: n:

n: n:

a: a:

---.- ......- -- .._._-_.- .._. --
el a: n:

o: o:
a: a:_._-_. --------------,-_._--. -- •._-- L.. ____ •___ ----_.



-- --- --- - __ o ..... ---
....... ..wl)'lI1: n: n:

O: o:

a: o:...._- _____ .... , .0_.- -
n: n;

o: o:

Ol: a:
----, .. -- .. --

n: n:

o: o:

n: .:
."..~- __ o --

n: n:

o: o:

o: o:-_•._-_._.'_ .•'._-
..•...•..wtynl: n: n:

o: o:.: "-_.__ . -
n: II:

o: o:

.: a:
- -- --- ._-'

n: n:

\ o: o:

a: a:
--- .•...-

\ n: n:

o: o:

a: .:•._~_.- _L..- _____ ---

.~
Jd............................... __.........J...L....._.......
~;~dzają"

_o,

euszowc:

W)'łl3grodzcnie ..................•..

a)

hl

J.

( micjscow<uć idm,:")

4. WYl13grodzcnie._.......•..•....••..

el

ul

el

h)

• W)'jlłŚllkllill t10tllul.:owc
flOO'-9 i 10 Iii. 11- nllgrod)' jubil

o Ildprllwy
lł - IlW:&lUiC:



I nU\~<lj.:dnU.,)II;.V
Dzial:
Rozd:Lilll:

WÓJt LJnuny LlplllK
woj- świ~tokrzyskie

77-540 Lipnik

WYKAZ ZAUAŃ tNWESTYCYJNYCH - 2015
Koszty inweslycji f iródla finansowania

Og61e:m

Uudt Fund
gminy unijne

ZaląCUl ił.. NI 3
Do Zarządzenia Nr 82/2014

Wójta Gminy Upnik
z dnia 16 września 2014 roku

2015 2016 2017 2018 2019 2020~'-_.
Dud!. Fund. Inne Dud%. Fund. Inne Budż. Fund. Inn~ Bullt. Fund Inne DudŁ Fund. Inne Budt. Fund Inne
smhl)' unijne • gminy unijne:: • gminy unijne • gminy unijne • sminy unijne • gminy unijne •

8 ? 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2l 24 25

- ---

7

InM
•

65

Termin
realiz3cji

J

zakres rz.t:C20WYNazwa zadaniaLp_

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

--

\
\

--

.................................................................
( mil:jscowość i data)

( • ) Wymienie j.ld.
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00 Zarządzenia Nr 82/2014

Wójta Gminy Lipnik
z dnIa 16 września 2014 roku

WYKA:l ZAIlAŃ REMONTOWYCH. 2015

IlIil4Wuj.:JlIu~lkil

OZIIlI:
Rozdzilll:

c-- ._.- ---_.-~---_...__ . ---".- . --<-
Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Uzasatlni~nie konieczności Tconin wykonania od - do Koszt remontu Żr6dla finansowania

wykonania remontu (podać miesiące) (wg kosztorysu) Budżet gminy Fundusze Inne

1-.--_. ,,"- -- _ .._---_.'_ ... _. unijne

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1--- ---- ..-

-"--_ .. ..

_. .- ,-.... - .

- ---
.. . ..

.. -
.__ ._- I

- \
.. .. -- -- .-

......................................................................
~ uJira

( micjscowo~t I daló1 )
-J pod I llporcad:uijlłc o)~



Woj[ Umlny Lipnik
woj. $wj~tokrzyskie
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Zilląc.znik Nr j
Do Zarządzenia Nr 82/2014

Wójta Gminy lipnik
z dnia 16 września 2014 roku

Limity wyd"tków IIlI I,rogramy i projekt)' realizowane zc śrotll,ów z budżetu UE oraz innych śl'Odków ze źródcł zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi

- --._-_.~-- -.~.-
Lp. Klasylikacja Wyszczeg61nienie Wydatki ogółem W tym:

Środki Środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł
bud2elowe zagranicznych nie podlegające zwrotowi.--_._----_.-

I 2 3 4 5 6

Nazwa projcJc\tu lub zadani3:

D:Lial O O O-.._--_._-_ ...~
Rozdzjal: O O O

fundus:.!:

Progro1m: -- ____ o __ ._

Priorytel:

Działanie: -----~.
l

Podzialanie: --_._-.--
NlIkllldy poniesione wC'<cśniej do 2014
roku

2015 rok
---

2016 rok

2017 rok
------

2018 rok

2019rok ---_ .• ---
2020 rok ----_. ...

NlIkllldy ugólem -~- _.



~-,.. --
Nazwa projektu luh z;ld1tltill:----- -

Dział O O O
. ---- ._---- ----_._-----

Rozd:d:ll: O O O
~._. -- -

Fundusz: ----
Program: -'_.
Priorytet: ---- .
Ozialani~: ---

2 PodziD,lilnie:- Nakłady puniesioDt' wczdniej do 2014
roku -

2015 rok

2016 rok

2017 rok
-

2018 rok -----_..-- -
2019 rok

2020 rok

~--
Nakład)' ogółem

---
Nazwa projektu lub zud:tnia:

Dzial O O O

Rozdzi:ll: O O O

- - ---
fundusz: - --
Program: -
Priorytet
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21lj;lcznik NI (;

Do ZarządzenIa Nr 82/201£
\Vójta Gminy lipnH:

2 dnia 16 września 2014 rokt:

PROJEKT PLANU PRZYCHOD6W I WYDATIC6W
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA I.t0K 2015

j Lp. Wyszczególnienie i ! Przcwidyv.',ane Plim-budw Wskainik

I, wykonanie 2014 2015 05 :0'
i ( wzl) (wIJ ) (%)
I

i I 2 3 • 5 (, I
I S1RO środków obrotowyc.h nn poczqte-k ! I,

rol,u • z.łęO: i . ;,
I Środkipieni~e I !

,
2 Nillczności I

J Powstale środki obrotowe i I
4 Zobowiązania i inne rolliczenia I,
5 Stan środl-ów obrotowych neUt:I ( 1+

,
2+3-4) I

II rrzythod,)' ogólem, z lego
!

1 •

2 I l
I I

J I
III Razem ( I + li) i 1

Sumo biJ.:msowll I

IV \\'ydatki o,gółem, z tego: I
,
i

I
j

2

J

4

V Stnn $rtIdk6w obrotowych Da koniu:
reku

I Środki pieniężne I
2 Należnotci ;.

J Pozostałe środki obrotowe I '"
4 ZObo",iązanm i inne rozticn:nin / ! I
5 Stan środków obrotowych netto / / !

(1+2+3-4)

VI R",cm ( IV +V ) j
Suma bllnnsow.a !

1\ ;: JJ .t.
"rw,~

_.0 __ .0____ •______ • ..~-I-- '(.' \, .. - _00.

tmicjscowośt j data) \......(podpis pi orzą~jąct:{:o)
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Wójt Gminy Lipnik

woj. swi~tokrzyskie
27.540 lipnik

"

J nam"il jcdn:>Slkj!
lJzial:
Rozdział:

Zaląc;znik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 82/2014

Wójta Gminy lipnik
z dnia 16 września 2014 roku

pno.mln PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

Lp, J Wyszczególnienie Przewidywane Plan - budżet Wskaźnik I,
wykonanie 2014 2015 4:3 ,,

II (w zł)
! (wzł) (% ) II 2 3 ! 4 5

I Pn}'chody ogólem ( II + III + IV) I !II Przychody własne, z tego I I/ Wp!}'wyz prowadzonej działalności
podstawowej. 2. tego:

J1./ I
1.2 I

I1.3
:III IDotacj. z budżetu gminy, z tego: -1 • I,,I

• podmiotowa na działalność bieżącą
I- podmiotowa na remont)' I I. celowa na inwestycje I

I
Pożyczki ( kredyl)' ) w tym: I

I
IV

;

l z Gminy

2 Pozostałe

V Koszty ogólem (VI+VII )

i VI \Vyd3tki, 'Ztego:
I Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od

w)'lliJgrodzeil

2 Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
od wynagrodzeń oraz honoraria

3 Pozostnłe wydatki, w tym:
i

- materiały j wyposażenie

I , !
- energia (energia. woda, gaz) I- zakup usług

I :
. podatki, składki, opiaty

I.pozostałe wydatki
4 Remonty
5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
VII Koszty (amorty7Jlcja oraz inne koszty nie

1\będące wydatkami) ,
IVIII Średnioroczna liczba etatów , / i

/ J

"!J:..\~ -..........................

Dp,s7Z;"/~( miejscowość i dnt<l)
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