UCFTWALA NR IV/17l11
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
zdnia2T stycnia 2011r.
w sprawie uchwaly budietowej gminy na 2011 rok

Na podstawieart. I 8 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 22001 r. ze nnianarni) oraz art. 2ll, art.ZlZ, art.214, art. 275, art.
222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 iart. 264 ust. 3 ustawy zdnia 77 sierpnia 2009 roku
ofinansach publicznych (Dz.U. Nr 157 po2.1240ze zmianarni),Rada Miejska wSztumie uchwala, co
nastEpuje:
$1.
1. Uchwala siq dochody bud:Zetugminy w wysoko3ci 52.357.763zl zgodniez zestawieniemNr 1 w tym:
a) dochody bieiqce w wysokoSci 40.509.369zt
b) dochody maj4tkowew wysoko5ci 11.848.394zl
2. Og6lna kwota dochod6w, o kt6rej mowa w ust. I obejmuje:
a) dotacje narcalizacjEzadafiz zakresuadministracji rz4dowej i innych zadaflzleconychgminie ustawami
w wysokoSci 5.753.230 zl zgodniez zalqcznikiemNr I ,
b) dotacjena realizacjgzadai realizowanychna podstawieporozumief z organamiadministracji rz4dowej
w wysoko5ci 2.500 zl zgodnie z zatqcznkiem Nr 2,
c) dotacje na zadania realizowane w drodze um6w i porozumiefi mipdzy jednostkami samorz4du
terytorialnegow wysoko6ci 13.933zl zgodniez zalqczrrlkremNr 3
d) dochody z tSrtuluwydawania z.emtoleftnasprzedt2 napoj6w alkoholowych w wysoko(ici.220.000zl
e) dochody z frfulu gromadzeniaSrodk6wz oplaty produktowej w wysoko6ci2.0OOzl
f) dochody zgntfu gromadzeniaSrodk6wz optatikar za kor4rstanie ze $rodowiska279.304A

$2.
1. Uchwala sig wydatki budZetugminy w wysoko5ci 60.359.937zl zgodniez zestawieniemNr 2.
2. Zwydatk6w, o kt6rych mowa w ust- | przeznaczasig l4cznie na:
1) wydatki bieiqce 4l .239.599zl w tym na:
a) wydatkijednostekbudzetowych28.580.787zlw tym na:
- wynagrodzeniai skladki od nich naliczane,16.476.074
zl
- wydatki zvviqzanez realizacjEich statutowych zadah,12.104.713zl
b) dotacje nazadaniabieZqce3.208.334z-l zgodniezzalqcznlkiem Nr 4,
c) Swiadczenianarzecz
os6bfizycznych,7-704.758zl
d)wydatkinaprogramyfinansowanezudnalem$rodk6w,okt6rychmowawart.5ust.
lpkt2i3ustawy
o finansachpublicznych w czgScizwiqzanejzrealizacjqzadari gminy, 1.493.720zt
e) wydatki na obslugEdlugu gminy,72.000zl
f) wydatki na splatpporgczeniaudzielonegoprzezj.s.t,180.000zl
2) wydatki maj4tkowekwotg 19.120.338zl zgodniez zalqcznikiemNr 5 w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 19.120.338zl

Id : MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisany

Strona I

-wtymnaprogramyfinansowaneztdzialem$rodk6w,okt6rychmowawart.5ust.
lpkt2i3ustawy
o finansachpublicmych w czgScizwiqzanejzrealizacjqzadafi gminy, 10.595.782z1
- dotacje nazadariamaj4tkowe. 180.000zl
3. Kwota wydatk6w okreilona w ust. I obejmujeponadto:
a) wydatki zttiqzane zrealizacjqzadah z zakresuadministracjirz4dowej i innych zadanzleconychgminie
ustawami 5.753.230zl zgodniez zalqczrrikiemNr l,
b) wydatki na realizacjq zadartna podstawie porozumieri zawartych z orgarnrni administracji rz4dowej
2.500 zl zgodniezzalqcznikiem Nr 2,
c) wydatki na zadaria realizowane w drodze um6w i porozumieri miEdzy jednostkami samorz4du
terytorialnego 720.000 zl zgodnie z zalqczrnl<temNr 3,
d) wydatki na realizacjp zadai okredlonych w programie profilaktyki
alkoholowych,208.000zl

i roztviqzania problem6w

e) wydatki narealizacjgzadariokredlonychw programie przeciwdzialanianarkomanii,12.000 zl
f) wydatki ze Srodk6wz oplaty produktowej,2.000 zl
g) wydatki ze 6rodk6wz oplatikar za korzystanieze Srodowiska,279.304
zl
h) wydatki z funduszusoleckiego.231.894zl zgodniezzalqcnikiem Nr 8.

$3.
1. Ustala sig deficyt wwysokoSci 8.002.174 zlkt5ry zostanie sfinansowany poLnlczkamilub kredytami
i nadwyzk4budZetuz lat ubiegtych
2. UstalasiEprrychody w kwocie 8.002.17
4 zl z tytt*u:
- poLryczeklub kredyt6w 1.600.000zl
- nadwyZki budzetuj.s.t. z lat ubieglych.6.402.174zl zalqcmkNr 6.
$4.
Uchwala sig plany dochod6w gromadzonychna wydzielonym rachunku bankowym iwydatk6w znich
finansowanych oSwiatowychjednostek budzetowychna rok 20ll lqcnie: dochody - 578.230zl, vtyd,atki
578.230zl jakw zal4cznikuNr 7.

$s.
Tworry sig rezerwyw wysoko6ci:638.541zl w tym:
- og6ln4w wysoko5ci.538.541z,1
- celowa na wydatki zvviqzanez zarzqdzaniemkryzysowym w wysokosci. 100.000zl
$6.
Ustala sig limit zobowiqzanz tytulu:
1) kredyt6w ipoLryczek zaci4ganychna sfinansowanieprzejSciowegodeficytu budzetuw kwocie 7.000.000
zl,
2) kredyt6w i po?yczek zaci4ganychna sfinansowanieplanowanegodeficytu budzetu w kwocie 1.600.000
zl.
$7.
UpowazniasiEBurmistrzaMiasta i Gminy Sztumdo:
l. zaciryania kredyt6w i poLryczekna pokrycie wystppuj4cegow ci4gu roku budzetowegoprzejdciowego
deficytu budzetudo kwoty 7.000.000zl
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2. dokonywaria zmian w planie wydatk6w miqdzy rozdzialani, miEdry grupami wydatk6w ujqtych
w szczeg6lowo$cibudzetu na 2011 rok l4cznie z wynagrodzeniamize stosunkupracy i pochodnymi oraz
wyd atkami maj4tkowym i z wy lqczeniem przeniesi eri wydatk6w miEdzy dzialami,
3. przekazywaria uprawnieri do dokonywania przeniesieri planowanych wydatk6w bud2etowych
kierownikom j ednostekorganizacyinychgminy,
4. lokowania wolnych Srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank
prowadz4cyobslugEbudzetu gniny.
$8.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum w terminie 2l dnl od daty uchwalenia budzetu przekazuje podleglym
jednostkom informacje o ostatecznychkwotach dochod6w i wydatk6w tych jednostek.

se.
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia, obowi4Tuje w roku budzetowym 2011 i podlega publikacji
w Dzienniku Urzgdowym Woj ew6dztwaPomorskiego.

Prze

'T!"

icz4cy R{dy

Czeslaw OleksiAk

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisany

Strona3

Uzasadnienie
do Uchwaly Nr IV/17l11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia27 stycznia2}ll r.
Dochody budZetu gniny na 20ll rok zaplanowanowwysoko5ci 52.357.763zl wtym; dochody bie2qce
w wysokodci 40.509.369zl i dochody maj4tkowew wysoko5ci 11.848.394zl. Najwigkszy wplywy na wzrost
planowanych dochod6w og6lem majq zaplanowane wpfylvy 6rodk6w z program6w pomocowych na
nealizowane i realizowane zadania inwestycyjne. Planowane wydatki w wysokoSci 60.359.93721w tym;
wydatki bieZ4cewysokoSci 41-239.599zl iwydatki maj4tkowe wwysokoSci 19.120.338zl . Zgodnie
zustaw4 ofinansach publicznych zaplanowanewydatki bie?qce(41.239.599zl) mog4 byi wyZsze od
zaplanowanych dochod6w bie2qcych (40.509.369 zl) tylko o nadwy2kE bud2etow4 z lat ubiegtych
w wysoko6ci730.230zl. SzczegSlowe
uzasadnienie
w czESciopisowejdochod6wi wydatk6w.
Zestawienie Nr I do uchwaly
Rady Miejskiej w Sztumit
Nr IV/17l1 I
zdnia21 stycznia2Dll
PIandochod6wna20l I rok
Plan na

Dz. Rozdz IreSi
cl0 fl04l

2011 rok

Programy Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-20I 3

359 973

Dochody bie24cew tym

r l5 000

)otacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz 6rodk6w, o kr6rych mowa
r art.5 ust. I pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu irodk6w europeiskich

l l5 00c

Dochody maj4&owe w tym:

2M97a

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanychzvdzialem Srodk<iweuropejskich oraz Srodkoq o kr6rych mowa
w art.5 !s1. I pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platno3ci w ramach budzetu Srodk6w europejskich

244 973

ol09i Pomstala dzidalnoii - dochodv bie2ace

l 500

Dochody z najmu i dzierlawy - kola lowieckie
Razemdz. 010 - Rolnictwo i lowiectwo - dochodv biezace

3 500
363473

lochody bie24ce

1 1 85 0 0

lochody maj4&owe

244 973

600 50016 Drogi publiczne gminne - dochody biez4ce

20 000

Wptywy z r6znych oplat - za zajgcie pz.s;adrogowego
Razemd2.600 - Transport i l4czno6i - dochody biei4ce

20 000

t30 53003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

) 085686

l0 000

Dochody maj4tkowe w tym:

) 085686

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodkdw europejskich oraz Srodk6w, o kr6rych mowa
w art.5 ttst. I pkt 3 oraz ust.3 plct 5 i 6 ustawy, lub platno5ci w ramach budzetu Srodk6w europejskich

) 085686

Razem d2.630 - Turvstvka

9 085686

lochody biez4ce

0

lochody majqtkowe

9 085686

i00 70005 3ospodarkagruntami i nieruchomo$ciamiw tym:

3 68086r

)ochody bieZ4cew tym
Wplyry z oplat zA zarz4d, lzltkowanie

2 365361
i ulf&owanie

wieczyste nieruchomodci

70 000

)ochody z najmu i dzieriawy skladnik6w maj4tkowych j.s.t

r 302910

il/plywy z uslug

)87 4sl

Pozostale odsetki

5 000

Dochody maj4tkowe w tyml

I 3 1 55 0 0

Wptaty z tytuly odplatnego nabycia prawa wlasnodci oraz prawa uzytkowania wieczystegonieruchomodci

5 000

Wplaty z tytulu przeksztalcenia prawa u2ytkowania wieczystego przysfuguj4cego osobom firycznyn

w prawo wlasnodci l0 500

Wplywy ze spned,u;ryskladnik6w maj4tko.wych
Razemdz. 700 - Gospodarkamieszkaniowa w tym:

l 300000
3 680861

dochody bie24ce

2 365 36r

lochody maj4tkowe

l 3ls 500
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Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bie24ce

5 000

ilr'p$wy z uslug

5 000

lmentarze - dochody bie24ce

52 500

Wp\nrryr z r62nych oplat (za miejsce na cmentaran)

50000

)otacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na zadaniabieiz4cerc,alnowane przez gminq na podstawie porozumieti
z organami admnistracji tz4dowej - uffzymanie cmentarzy wojennych

2 500

Razem d2.710 - Dzialalnoic uslugowa - dochody biez4ce

57 500

750 7 5 0 1 1 Jrzgdy wojew6dzkie - dochody biez4ce

203000

IJUIS

)ot. celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjpzad.bieiz4cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych
ndahzlec.

203000

Jrzqdy gmin - dochody bieirqce

t47 302

Wplywy z r6znych oplat - kosz! upomnienia

13500

)ochody z naimu i dzierlawy

t2 456

Wplywy z usfug

t0 800

lozostale odsetki

t00

o%
)ochody j.s.t zwi ryane z realizacl4zadah z zakresu administacji rz4dowej oraz innych zadari deconych ustawami - 5
*,otvw6w

+6
150302

{azem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieZ4ce
'Jrzgdy
naczel.organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bie2qce
751 7 5 1 0 1

L 990

)ot. celowe otrqfmane z budZetu panstwa na realizacjg zad.bie?4cychz zakresu administracji rz4dowej oraz innych
zadah zlec.- aktualizacja rejestr6w wyborc6w
lazem dz.75l - lJrz$y
tJz

nasznLorgan6w wladry panstwo., kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa - dochody biezqce

7s212 ?ozostale wydatki

z 990
z.990
I 000

obronne - dochody biez4ce

I 000

Wplvwy z r6inych dochod6w - zwrot wydatk6w przez Wojewddzki Sztab Wojskowy
\azrm d2.752 - Obrona narodowa - dochody bieZ4ce

I 000

t54 754t6 itraz Miejska - dochody bie24ce

3 000
3 000

3r4rvny, mandaty i inne kary pieniz.od ludn.
lazem d2.754 - Bezpieczerstwo publiczne i ochronaprzeciwpozlrov,a- dochody bieZ4ce

3 000

t56 75601 iVpl.z podatku dochod-od os6b fizycznych - dochody biezqce

l6 900

Podatek od dzialalnodci gospod.os6b fizycznych oplacany w formie karty podatk

l6 200

fdset.od nietermin.wfat z qft.podat.i oplat

700

75615 Wpl.z podat.rolnego, podat.leSnegq podat. od czynno3ci rywilnoprawnycll

podat.i oplat lokal.od os6b prarrunych

i innych jednostek oryanizacyjnych- dochody bie?4ce

5 314393

lodatek od nieruchomo$ci

4 024000

?odatek rolny

245 400

?odatek leiny
)odatek od Srodk6w fansportowych

106700

)odatek od czynnoSci
rywilnoprawnych

2 500

24 400

)dset.od nietermin-wplat z tyt.podat.i oplat

l 500

lekompensaty utraconych dochod6w w podatkach i oplatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach

909893

75616 ir'$ywy z podatku rolnego, podatku leinego, podat. od spadk6w i darowizn, podat. od czlmnodci cyrvilnoprawnych oraz l 8 1 81 5 0
rodatk6w i oplat lokalnych od osob firycznych
)odatek od nieruchomoSci

docbody biez4ce

t 236900

lodatek rolny
'odatek leSny
)odatek od irodk6w transportowych

717 000

lodatek od spadk6w i darowizn

)0 000

)plata od posiadaniaps6w

21 500

3 700
t01000

vl/plyu'y z optaty targowej

140000

Podatekod czynnodci cvwilnoprawnvch

306000

U/plywy z podatk6w zriesionych (dr. transporfu)

50

fdset.od nietermin.wplat z tyt.podat.i oplat

z 000

75618 Wplywy z innych opl.stanowi4cychdochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieZ4ce

+)z 1 6 0

Wptylvy z oplaty skarbowej

133000

Wpfylvy z oplaty eksplatacyjnel

t 000

Wol.z oolzazezttd- na sprzedaZalkoholu

120000

Wptpvy z innych tokalnych oplat pobieranych przez j.s.t. na podstawieodrgbnych ustaw m.in.. - optaty adiacenckie

74 000
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Odsetki od nietermin.wplat z tyt.podat.i oplat

160

75621 Udzial gm.w podat.stanowi4cdoch. budzetupanstwa- dochody biez4ce

7 545979

Podatekdochodowy od os6b fizycz:ych

7 423979

Podatek dochodowy od os6b prawnych

122000

Razem dz. 756 - Dochody od os6b praw.,od os.fizyczJ od innych jednost.nieposiadaj4osobowoiciprawnej oraz wydatki zwiqzane
z ich poborem - dochody biez4ce

t 7 127582

758 75801 Jzg5i oSwiatowasubw. og6lnej dlaj.s.t. - dochody biez4ce

9 902453

Subwencje og6lne z budzetu panstwa

) 902453

7580'1 Czg36 wyr6wnawcza subwen. og6lnej dla gmin - dochody biez4ce

2 42t7s8

Subwencje ogolne z budzetu paristwa

1

75814 R62ne rozliczenia finansowe - dochodv bieZace

42t 758

200000

Pozostale odsetki (odset.na r-kach bankowych)

200000

75831 3zE# r6wnowa:z4casubwencji og6lnej dla gmin - dochody bieZ4ce

588230

Subwencje og6lne z budZehr paistwa

i88 230

Razem dz. 758 - R6zne rozliczenia - dochodv bieZace

13212441

8 0 1 8 0 1 0 1 lzkoly podstawowe - w tym:

| 001479

)ochody bieZ4ce w tym:

13 664

Dochody z najmai dziefiawy

t24g

Wl-z r6mych dochod6w - prowizje US

I 200

Dochody maj4tkowe w tym;

9 8 78 1 5

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanychzudzialern irodk6w europejskich oraz irodk6w, o krdrych mowa
w art.5 ust. I pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub latno6ci w ramach bud,zetuirodk6w europejskich

9878t5

30t04 Przedszkola- dochody biez4ce

336 842

Wplywy z uslug (oplata stala)

322 575

Wptyu"y z rdznych dochod6w -prowizja US

JJC

Dotacje celowe otrrymane z gmin na zadaniabiei4ce realiznwane na podstawie porozumiei miqdzy l-s.t.
3 0 r1 0 Simnazja - dochody bie24ce
Dochody z najmu i dzier2auy

933

16450
12720

Wpl.z r6znych dochod6w - prowizje US

580

Srodki na dofinansowanie wlasnych zadafibiezqcych gmin pozyskane zinnychb6del
Narodowa Agencja Program "Uczenie sig przez cale tycie"
8 0 1l 4

ta

- Fund.Rozw.Syst.Rlukacji -

3 050

Zespotyobslugi ekonomiczno-administracyjnejszkol - dochody biez4ce

100

Wpl.z r6znych dochod6w (prowizje US)

100

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne- dochody biezqce
Wptywy z uslug (ofiata stala)

5 550
5550

Razemdz. 801 - Odwiata i wychowanie w !m:

| 361421

dochody bie24ce

173606
)87815

dochody maj4tkowe

152 85203 Cirodki wsparcia - dochody biezqce

1 6 5 303

Dotacje celowe otrrymane z budZetu paristwa na realizacjgzadahbieiqcych
innych zadari zlec.- Srodowiskowy Dom Samopomocyw Czerninie
Dochody j.s.t zwiqanezrealizacjqzadaizzakresu

z zakresu administracji rz4dowej oraz

administracji rz4dowej oraz innych zadahzleconychustawami -

85212 Swiadczeniarodzinne, Swiadczeniaz funduszu alimentaryjnego oraz skladki na ubezpieczeniaemerytalnei rentowe

t65 240
63

z ubszpieczeniaspolecznego- dochody biezqce

5 434830

ldsetki od dotacji oraz platnodci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
lrocedur, o kt6rych mowa w art.l 84 ustawy, pobranych nienaleZnielub w nadmiemej wysokodci

2 000

Dotacje celowe otrztmane z budZetu pairstwa na realizacjq zadan biez:4cychz zakresu administracji rz4dowej oraz
innych zadai 2lss.

s 358000

Dochody j.s.t zwi4zane z realizacj4zadah z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadarl zleconych ustawami - 50
% i 40 % wdywdw od dfuznik6w alimentacyjnych

36 830

Wplt-lvy ze zwrot6w dotacji oraz platnoici, w tym wykorzystanych niezgodnie z przpznaczenien lub wykorrystanej
z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w arl.184 usta*y, pobranej nienaleznie lub w nadmiemej wysokoici

38000

5213 Skladki na ubezp. zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re
iwiadczenia rodzinne orazza osoby uczestnicz4cew zajpciachw centrum integracji spolecznej- dochody biez4ce

58000

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjp zadah bie24cych z zakresu administracji rz4dowej oraz
innychzadafi zlec.

l7 000

Dotacje cefowe olrzymanez budzetu paristwana realiz.wlas.zadanbiez. gmin

il 000

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe - dochody biezqce

38100

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. gmin

t8 100

/

,fl,. il

/ Ytt\
Czs*a.h Akksiah
\_./

\5216 Zasilki stale - dochody bie24ce

394900

Dotacje celowe otrrymane z budzetu paristwa na realiz,wlas.zadahbieiz. gmin

]93 400

Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz fatno3ci, w tym wykorzystanych niezgodnie zptzeznaczeniem lub wykorrystanej
z naruszeniem procedur, o ld6rych mowa w art..l 84 ustawy, pobranej nienaleznie lub w nadmiemej wysokoSci

I 500

852t9 )Srodki pomocy spolecznej - dochody biei4ce

263550

Wpl.z r6lnych dochod6w - prowizje US

350

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa narealnacjgzadan bie24cych z zakresu administracji rzqdowej oraz
innvch zadai zlec.

7 000

)otacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realiz-wlas.zadanbiez. gmin

256200

85228 Jsl. opiekunczei specjalist.uslugiopiekuncze - dochody biez4ce

30 000

rlr'$ywy z uslug
35295 'omstala dzialalnoS6- dochodv bie2ace

30 000

r50000

Dotacje cefowe otrzymane z budzefu pahstwa na realiz.wlas.zadahbie2. gmin - pomoc panstwa w zakresie dozywiania Razem dz. 852 - Pomoc spoleczna - dochody bie"lce

)00

)000r

l 50 000
5 594683

iospodarka iciekowa i ochrona w6d- dochody maj4&owe

214 420

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem drodk6w europejskich oraz irodk6w, o kr6rych mowa
w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platno3ci w ramach budzetu drodk6w europejskich

214 420

90002 3ospodarkaodpadami- dochody biez4ce

I 100

Wplywy z ustug- zawyw6znieczystoSci statych po ZGKiM

I 000

lozostale odsetki

100

)00t9 Wpty*y i wydatki zwiqzane z gromadzeniem Srodk6w z olat i kar za korzystanie Srodowiska - dochody biez4ce

279304

Wptywy z r62nych oplat

279304

)0020 Wptylly i wydatki zliryane z gromadzeniem Srodk6w z ofat produktowych - dochody biei4ce

2000

Wplyrlry z oplaty produktowej

2 000

laznm d2.900 - Gospod- komunal. i ochrona Srodowiska - w tym:

496824

lochody biezqpe

282404

lochody majqtkowe

2t4 420

Razem dochody na finansowanie zad. wlasnych grniny

35 I 16506

Dotacje celowe na realizacjg zadan wlasnych

)38700

Dotacje celowe na zadaniazlecone

5 753230

)otacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem drodk6w europejskich oraz Srodk6w, o kr6rych mowa w art.5 ust. I
:kt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu irodk6w europejskich

l0 532894

Dotacje na zadania powierzone - porozumienia

16 433

OGOLEMDOCHODYwtym:

i2 357763

lochody bie24ce

t0 s09369

Jochody maj4tkowe

I 1 848394

Zestawienie Nr 2 do uchwaty
Rady Miejskiej w Szhrmir
Nr IVl17ll I
z dnia 27 stvcznia 201 I

Plan wydatk6w na 201 I
Dzial Rozdz Ireii

)t0

Rolnictwo i iowiectwo

11008Melioracje wodne

Plan na
2011 r.

3 822 383
3000c

Funduqzsodecki

6 30C

l. Wydatki biez4ce w tym na

r0 000

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

30000

1b) wyda&i zvriqzane z realizacjq ich statutowych zadan

30000

) 1 0 1 0Infrastnrktura wodociqgowa i sanitaryjna wsi
I. Wydatki bieZ4ce w tym na:

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.
Podpisany

2 42900a
320000

ii'{Qlfonu+
w Szlumie

I ) wydatki jednostek budzetowych, w fym na:

320 00i

I b) wydatki z-tvi4zanez reil.iz,acj4 ich statutowych zadan

320 00(
2 lo9 00c

II. Wydatki maj4tkowe w tym na:
l) inwestycje i zakupy inwestycyjne" w tym na programy finansowane z udzialem Srodk6q o kt6rych mowa w art.5 ust.
I pkt2 i 3 ustawy o finansachpublicznych, w czg$cizwiqzmejzrealizlcj4zadarijstw tym na:

2 10900c

wtym naprogramy finansowanez udzialem irodk6w, o kt6rych mowawart.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
pubficznych, w c4ici z-vriqzanejz ralizacj4zadah 1sl

1 205 287

Budowa wodociqgu w Nowej Wsi

500 00c

ludowa sieci kanalizecji sanitamej dla obszaru Sztumskiego Pola

I 580 000

lrrydomowa oczyszczalnia Sciek6w do budynkriw komunalnych

13 000

lrzyl4czenie sieci kanalizacji sanitamej do budynk6w komunalnych

4 00(

Przydomowaoczyszczalnia6ciek6w prry budynku komunalnym Pieklo 7

2 00(

il 030 Izby rolnicze

9 24t

L Wydatki bieZ4cew tym na:

9 248

l) wydatki jednostek budZetowych,w tym na:

9 248

I b) uryda&i zrtiqzane z ralizacj4 ich statrrtowych zadan

I. Wydatki bie24ce w tym na:

9 248
l 338835
l 338835

{)wyda&i naprogramy finansowanezudzialem 3rodk6w, okt6rych mowawart..5 ust.l pkt2 i 3, wczpscizwiq-zanej
t r ealizacl4 zadahj. s.t. w tym :

l 338835

)t041 Program rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-2013

)109slozostala

)20

dzialalnodc

5 30(

I. Wydatki biez4cew tym na

5 30(

I ) wyda&i jednostek budZetowych,w tym na:

5 30(

lb) wydatki miqzane zrealizacj4 ich statutowych zadah

5 30(

Leinictwo

50(

)2095 Pozos[aladzialalnodi

50(

I. Wydatki biez4cewqrm na:

50c
50c
50c

I ) wydatki jednostek bud2etowyctq w tym na:
I b) wyda&i zwi?a.ne z realizacjq ich statutowych zadan

500

lransport i l4cznoSd

I s25 000

60014 )rogi publiczne powiatowe

680 000

Wydatki biezqcew tym na

680 000

l) dotacje na zadania bieZ4ce

680000

50016 )rogi publiczre gminne

845000

Fundusz solecki

90 760

L Wydatki bieZqcew tym na

59500(

I ) wyda&i jednostek bud2etowych, w tym na:

59500(

I b) wydatki zwiryane z realizacj4 ich statutowych zadan

59s 00(

iI. Wydatki majqtkowe w q.m na:

25000(

1) inwestycje i zakupy rnwestyryjn€, w tym na programy furansowanezrtdzialem drodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.
lpkt2i3ustawyofinansachpubliczrych,wczqicizwiryanejzreallzacj4zadaij.s.t.wtymna:

250000

Poprawabezpieczenstwapieszych poprzez budowg chodnrk6w w miejscowoiciach SztumskaWie3, Nowa Wied i ul.
Kwidzynska w Sztumie - opracowanie dokumentacji
Przebudowadr6g osiedlowych w Szhmie (Osiedle Parkowe i ul. Wojciechowskiego)

530

50 000
200000
150M 401

Turystyka
53003Zadania w zakresie upowszechniania turvswki

t5 044401

I. Wydatki biez4cew tym na

l 38309

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

r38309

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

I 400

I b) wydatki ztttiryane z ralizasj4 ich sta0:towych zadan

I 36 909

II. Wydatki maj4tkowe w tym na:

14906092

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowanez udzialem Srodk6w,o kt6rych mowa w art.5 ust,
I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czg(icizwiryanejzrealizacj4zadaAj.s.t. w tym na:

14906092

wtymnaprogramyfinansowanezudziatemdrodk6w,okt6rychmowawart.5ust.lpkt2i3ustawyofinansach
publicznych, w czgici ^|ripzanej z realizacjqzadai j.s.t

9 390 49:

lodniesienie atrakcyjnodciSzlaku Zamk6w Gotyckich na PowjSlu - rewitalizacja i zagospodarowaniegl6wnych
)rzestrzeni publicznych w Sztumie z przywr6ceniem historycznego charakteru centrum Sztumu

675'r29(

Podniesienieatrakcyjnoici turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na Powiilu - budowa fasy rowerowej l4cz4cei

8 148 80i

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisany

pR?,EwoJi.6y naieisx

aQ
i ,f-

CY

Strona5

eamekw Malborku z afakcjami turystycmymi powiat6w malborskiego, sztumskiego, kwidzynskiego - bulwar

700

Sospodarka mieszkaniowa
70005lGospodarkagruntami i nieruchomoSciami
Fundusz solecki
I. Wydatki bi€zqce w tym na:

59 929
2 924 73(

l) vydatkijednostek budzetowych, w tym na:

2 924',t3(

lb) wydatki zttiqzane z realizacjq ich statutowych zadan

292473(

IL Wydatki maj4tkowe w tym na:

37900(

l) inwestycje i zakupy inwestyryjne, w tym na programy finansowane z udzialem 3rodk6w, o kt6rych mowa w art.s ust
I pkt 2 i 3 ustauryo finansachpublicznych, w czgdci ztiapanej zrealizacjqzadahj.s.t. w tym na:

37900(

Utworzenie teren6w zielonych z elementami malej architektury
Zakup nieruchomodci

)zidalnoS6 uslugowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

9 000
248 880
12058(

r2058(

I ) wydatki jednostek bud2etowych, w tym na

12058(

I b) wydatki mrryane z realizacj4 ich statutowych zadan

71013 ?race geoderyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatki biezqpe w tym na:

580

120000
70 80c

I ) wydatki jednostek bud2etowych, w qlm na:

70 80(
70 80(

I b) wydatki ztiqzane z reali:zacj4 ich sta:tutowych zadail

70 80(

71035 Cmentarzn

57 50(

I. Wydatki biez4cew tym na:

s7 50(

I ) wydatki jednostek budZetowych,w tym na:

s7s0(

I b) wydatki zl''tiqzane zrealizacjq ich statutowych zadan w tym:

57 50(

utrzymanie cmentarzy komunalnych

5500r

zadania powierzone - utrzJzmaniegrob6w i cmentarzy wojennych
{dministracja publiczna

i50n

r0000

I. Wydatki biez4cew tym na:

la) wynagrodzemai skladki od nich naliczane

750

40 000
320 000

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowE Swietlicy wejskiej w Biatej Gorze (fundusz solecki)
3udowa pomieszczed gospodarczych przy budynkach komunalnych - Osinskiego 20 w Sztumie

710

3 303 730
3 303 730

2 50C
4 966211

Urzpdy wojew6dzkie

20300(

I. Wydatki bieZqpew tym na:

20300(
20300(

l) wyda&ijednostek budzetowycll w tym na:
la) wynagrodzenia i sldadki od nich naliczane
I b) vydatki zviqzane z realizacjq ich statutowych zadan

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. Wydatki bieZqcew tym na

l 8s34t
r7 653
l 9 l 850
l 9 l 85C

1) wydatki jednostek budzetowyctL w tym nai
I b) wydatki mtiqzane z realizacjq ich statutowych zadari
3) Swiadczenia na rzrcz os6b fizyczrrych

ll t5(
il 15(

r8070(

75023 Urzpdy grnin (miast i miast na prawach powiatu)

4 287 4tt

I. Wydatki bieZ4ce w tym na:

4 269 8lI

l ) wyda&i jednostek budzetowych w tym na:

4 251 64{

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

3 276 02[

I b) wydatki zwi4zane z realizacj4 ich statutowych zadan

975 611

3) Swiadczeniana rzecz os6b frzycznych

l8l7t

I. Wydatki maj4tkowe w tym na.

1760(

l) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowanez udzialem $rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.
I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ icmych, w czqdci zw4zanej z realizacjqzadafi j .s.t. w tym na:

1760(

Zakup sprzgtu komputerowego

7 60(

Serwer rvraz z oprogmmowaniem

r0 00c

7s075Promocjajednostek samorz4dutery,'torialnego
Wydatki biez4ce w tym na:
I ) wydatki jednostek budZetorruych,w tym na:
b) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadafr

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisany

w 74C

u74C
u74C
84't4t

15095 Pozostaladzialalnodi

199 20a

r99 203
68 93r
5 30r

I. Wyda&i bie24cew\'rn na:
I ) wydatki jednostek budZetowych, w tym na:
la) wynagrodzeniai skladki od nich naliczane
lb) vrydatki zviqzane z realizacj4 ich statutowych zadan

63 63(

4)wydatkinaprogramyfinansowanezudzialemSrodk6w,okt6rychmowawart..5ust.lpkt2i3,wczgdcizwiqzanej
z r fp;lizacj?-zadartj -s.t. w tym :
ur4dy naczelnych organ6wwladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa

t) |

i5 l 0 l

Jnrly

narzelnych organ6wwladzy panstwowej, konfoli i ochrony prawa

299C

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

2 99C

la) wynaglodzenia i skladki od nich naliczane

2729

I b) wydatki zwi4zane z realizacj4ich statutowych zadan

261

)brona narodowa

I 00c

75212 Pozostdewvdatkr obronne

l 00c

I. Wydatki bieZ4cewtym na:

1 000

3) iwiadczenia na rzecz osdb fizvcznvch

t54

I 000

302r43

Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoi.arowa

75412 3chotricze straze pozame

99 44:

Fundusz solecki

445

I. Wydatki bieZ4cew tym na:

99 445

1) wydatki lednostek budzetowych, w tym na:

89 445

lb) wydatki zwiqzane zrealizacj4ich statutowych zadan

89 445

3) Swiadczenia na rzecz os6b frrycznych

l0 000

75416Sfaz gminna lmiejska)

75 898

L Wydafki biez4ce wtym na:

75 898

l ) wydatki jednostek bud2etowyclq w tym na:

75 34(

la) wynaBgodzenia i skladki od nich naliczane

47 93(

lb) wydatki zwiqzane zralizacj4ich

27 4t(

statutowych zadari

3) Swiadczenia na rzrcz os6b frzycnrych

55t

75421 Zarz4dzarie kryzysowe

25 00(

I. Wydatki bie24cew grm na:

25 00t

l ) uydatki jednostek bud2etowych,w tym na:

25 00(

I b) wydatki zwiq.zanez realizacjqich statutowych zadan

25 00(

75495 lozostala &ialalnoSi

80(

Wydatki biezqpe w tym na:

756

80(

I ) wydafki jednostek budzetowych, w tym na:

80(

I b) wyda&i zwiryane z ralizacl4 ich statutowych zadan

80(

Dochody od os6b prawnyctr, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj4cych osobowoici prawnej oraz
wydatki zwiq-zanez ich poborem

75647 Pob6r podatk6w, oplat i niepodatkowych nalcinoSci budzetowych

89 872
89 872

I ) wydatki jednostek budzetou/ych,w tym na

89 872

la) wynagrodzeniai skladki od nich naliczane

58 492
3l 38C
252000

Jbsluga dlugu publicznego

75702 )bsfuga papier6w wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorz4du terytorialnego
Wyda&i biezqce w tym na:

'7200c
72000
'7200c

6) obslugpdlugujst
75704 Rozliczenia z tytulu porqczei i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lubjednostkg samorz4du terytorialnego
. Wvdatki bisZace w tvm na:

58

89 872

I. Wydatki bieZ4cewtym na:

I b) wyda&i zliqzure z realizacj4 ich statutowych zadah
75'l

299C
299C

. Wydatki biezqce w tym na:

tJz.

r30273

I 8000c
l 8000c

7) - wydatki na splatg porqczefi i gwarancji udzielonych przez gminE

l 8000c

Rohne rozhczenia

638541

7581
8 Rezerwy og6lne i celowe

638541

63854r

Wydatki biez4cew tym na:
b) wydatki zwi4zane z ralizacjq ich stahrtowych zadan

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisany

638541

f, F"?"Li\1ruj{ir I C/TA CY
Raov rraiai{kigl
\1,r
\umr

V

Strona7

B0l

. rgzerwa ogoma

538 54r

rezerwa celowa

10000(
1622s 863

)Swiata i wychowanie

80101

7 095 243

:. Wydatki bie24ce w tym na:

6 264243

l) wydatkijednostek budZetowych,w tym na

6 tr7 793

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

s r58233

I b) vzydatki zwiqzane z realizacj4 ich statutowych zadaf

959 s6C

3) dwiadczenia na rzecz os6b fi4tcznych

146 45C

II. Wydatki maj4tkowe w tym na:

83r 00c

l) inwestycje i zakupy inwestyryjne, w tym na programy finansowane z udzialem 6rodk6w, o kkirych mowa w art.s ust
lpkt2i3ustawyofinansachpublicznych,wczqicizwiqzanejzrealizacj4zzdaAj.s.t.wtymna:

83100(

fermomodemizacja SP w Goiciszewie

581 00(

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej SP Nr 2

2so00(

80103 )ddzialy pneAszkolne w szkolach podstawowych

64629

Wydatki biezqce v/ tym na:

64 629

1) wydatki jednostek bud2etowych w tym na:

59 929

I a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

s7 371

I b) wydatki ntri4zarrc z realizacj4 ich statutowych zadan

2 55(

3) Swiadczenia na rzecz os6b fizycnrych

470(

80104Przedszkola

313287t

. Wydatki biez4ce w tyrn na

3 09107(
2 19A112
| 86t 822

I ) wydatki jednostek bud'2etowycll w tym na:
I a) wynagrodzema i skladki od nich naliczane
I b) uydatki zwiryane z ralizacj4 ich statutowych zadan

33629C

2) dotacje na zadaniabiez4ce

855834

- dotacje za zadaria biei4ce

8 1 5834

- dotacje na zadaniapowierzone - porozumienia

40 00c

3) Swiadczenia na rzecz os6b frrlcznych

37 13(

U. Wydatki maj4tkowe w tym na.

41 80(

l) rnwostycj€ i zakupy inwestyryjne, w tym na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art.s ust.
I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publiczrych, w czgici zwtqzaurrcjz realizacj4zadahj_s.t. w tym na:

4t 80(

Zakup zestawu kociolkdw elektryczrych do kuchni

1980(

Zakup okap6w i zainstalowanie wyci4gu do kuchni

r7 00(

Zakup zestawu komputerowego wraz z drukark4 do gabinetu intendenta

5 000

8 0 1l 0 Gimnazja

4 119950

I. Wydatki biezqcew tym na:

4 049 95(

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na

3 98553t

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

3 304 20t

I b) *ydatki

ztirqz-anez realizacj4ich statutowych zadan

68133t

3) Cwiadczenia na rznczosilb frzycznych

60 60(

4)uydatki naprogramyfinansowan€ zudzialem irodk6w,o kt6rych mowawart..5 ust.l pkt2 i 3,wczgricizttiqzanrcj
z ralizacj1 zadah j. s.t. w tym :
II. Wydatki maj4tkowe w tym na:

70 00t

I ) inwestycje i zakupy inwestycy.Jne,w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mo'wa w art.5 ust_
I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czE6ci zwqzanejzrealizacj4zadahj.s.t.
w tym na:

70 00c

Wykonanie izolacji posadzki w szatni szkolnej

70 00i

8 0 1l 3 Dowo2enie uczni6w do szkol

46835t

Wydatki biez4cew tym na:

46835C
46835C

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:
b) $ydatki zwiqzane z reahzacj4ich statutowych zadan

30rr4

3 8li

46835C
754 07C

Zespoty obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol
Wyda&i biez4pe w tym na

742 07C

) wydatki jednostek bud2etowyctL w tym na:

7400'7c

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

6457'tC

b) wydatki zwqgane zralizacj4

ich statutowych zadari

94 300

) Swiadczeniana rzecz os6b frzycznych

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

2 00c
Podpisany

PRZ

II. Wydatki maj4tkowe w tym na:

r2 000

I ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem drodk6q o kt6rych mowa w art.5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansachpublica:ych, w cz96cizwiq,zanejzreahzacjqzadanj.s.t. w tym na:

l2 000

Budowa sieci komputerowej w Miejsko-Gminnym Zespole O$wiaty w Sztumie (okablowanie,szafa krosownicza,
router,switch, karty sieciowe)

l2 00c
69 032

80146 foksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

69 032

Wydatki biei4ce w tym na:
I ) wydatki jcdnostek budietowyclq w tym na:
I b) wydatki zwiqzane z re.alizacjqzadan statutowych

377 34'1

Wydatki bie24cew tym na
I ) wydatki jednostek budzetowych,w tym na:

375 14'1

la) wynagrodzenia i skladki od nich naiiczane

348 59',

I b) wydatki ntiqzute z realrzacj4ich statutowych zadan

14436(
t44 36(

. Wyda&i biez4c.ew tym na
I ) wydatki jednostek budirtovycll

26 551
2201

3) Swiadczenia na rzecz os6b ftzycznych

80195Pozostala dzialalno{d
w tym na:

la) wynagrodzenia i sldadki od nich naliczane
I b) wydatki zwiq.zanez r:.alizacj1 ich statutowych zadan

10550(

r 00(
r04 50(
t7 50(

2) dotacje na zadaniabiez4ce

2t 36(
2324U

3) 6wiadczenia na rzecz os6b frzvcznych
Schrona zdrowia

6 40(

5149 Programy polityki zdrowotnej
I. Wydatki bieZ4ce w tyrn na:

6 40(

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na

6 400

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
I b) wyda&i zrltiqzane z r@li":Lcjq ich statutowych zadalr

900

s 500
12000

8 5 1 5 3Zwalczanie narkomanii
I. Wydatki bietrpe w tym na:

t2 000

I ) wydatki jednostek budZetowycl\ w tym na:

12000

la) wynagrodzeruai sldadki od nich naliczane

2 00c
r0 000

I b) wvdatki zttiazane z realizacia ich statutowvch zadari

20800c

8 5 1 5 4Pzeciwdzialaniealkoholrzmowr
L Wydatki bie2qcew tym na:

t52 30(

I ) *ydatki jednostek budzrctowyctq w tym na:

I 14 80(

I a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

5l l0(

I b) wydatki zluliqzanez realizacj4 ich statutowych zadan

63 70(

l) dotacje na zadania bie24ce

3750(

iI. Wydatki maj4tkowe w tym na

s570(

I ) inwestycje i zakupy inwestyryjne, w tym na programy finansowane z udzialern $rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.
1 pkt2 i 3 ustawy o finansachpublicznych,w czEdcizwi4zanej zrealizacj4zadahj.s.t. w tym na:
'Jrz4dzenie
plac6w zabaw
i doposa:Zenie
)ozostala
85r95
dzialalnoic

s570(
s570(
6 00(
6 00(

Wydatki bie24cew tym na:

6 00(

Z)dotacje na zadaniabieZ4ce

852

69 032
377 341

8 0 1 4 8 Itol6wki szkolne

5l

69 032

9 t34 l8t

?omoc spoleczna

85203 )Srodki wsparcia

t65 24(
16524(

Wydatki biez4ce w tym na:
I ) wydatki jednostek budietowych w tym na:

16524(

1a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

114921

I b) wydatki mvi4zanez realnaciqich statutowych zadan
Jwiadczeniarodzinne, dwiadczeniaz funduszu alimentadneego oraz skladki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe
85212
r ubezpieczeniaspolecznego

5 03 1 9

5 432708
5 432708

Wydatki bieZ4cew tym na
I ) wydatki iednostekbudZetowych,w tym na:

292066

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

t60 522

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-\'HRPH.
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zadania wlasne

51 208
l09 314

- zadania decone
lb) wydatki zwiqga.nezrealu-acjqich statutowych zadan
- zadania wlasne
- zadaniazlecone

t3t 544
23 300
1082//

3) Swiadczenianarzecz os6b fiz,tcznvch

5 t40 64t

- zadania wlasne

zo(

- zadaniadecone

85213

5 140Mt

Skladki na ubezpieczeniezdrowotne oplacaneza osoby pobierajaceniektore dwiadczeniaz pomory spolecznej,niekt6re
dwiadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczqcew zajgciachw centrum integracji spolecznei.
Wyda&i bieZ4cewtym na

68 00(
68 00(

I ) wyda&i jednostek bud2etowyctL w tym na:

68 00(

I b) wydatki zwiqzane z ralizacj4ich

68 00(

stahrtowych zadarl

zadania wlasne

51 00c

r7 00c

zadaniazlecn,ne
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki biez4cew tym na:

760 60c
760 60C

I ) wyda&i jednostek bud2etowych,w tym na:

r89 46C

lb) wydatki zlliryane zrealizacj4ich statutowych zadari

18946C

3) Swiadczenia na rzecz os6b frz:ycznych

571 t4c

- zadania wlasne

t52ts Dodatki

s71AA

mieszkaniowe

960 00(

. Wydatki bie24ce wt1'rn na

960 00(

3) Swiadczenia na rzecz os6b ftzycnrych

960 00(

85216 Zasilki stale

393 40(

Wyda&i biez4ce w tym na

393 40(

3) Swiadczenia na rzecz os6b frzycznych

393 40(

85219OSrodki pomory spolecn ei

I 040 156

I. Wydatki bieZ4cewtym na:

l 005 156

l) wydatki jednostek bud'Zetowychw tym na:

99s 156

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

848 196

I b) urydatki zuiqarrc z ralizacj4 ich statutowych zadari

t46 96C

r0 00i

3) Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- zadania wlasne

3 00(

- zadaniazlecone

7 00(

II. Wydatki maj4tkowe w tym na

35 00(

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem 3rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.
I pkt2 i 3 ustawy o finansachpublicmych, w czqdci zuti1zanejzrealizacjqzadahj.s.t. wtym na:

3s 00(

Zakup serwera

2s 00(

Zakup programu ksiggowo - placowego

l0 00(

35228 Uslugi opiekuicze i spocjalistyczne uslugi opiekuncze
I. Wydatki bieZqcewtym na:

t34'78C

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

13478C

lb) wydatki zwtqzane z realizacjq ich statutowych zadari

13478C

85295 Pozostala dzialalnodi

17930C

I. Wydatki biez4cew tym na:

r 79 30C

I ) uydatki jednostek budZetowych,w tym na:

43 00c

I b) wydatki nvi4zxrc z realizacje ich statutowych zadan

43 000

2) dotacje nazadania bie24ce

8 500

3) Swiadczeniana rzecz os6b frzyczryrch

I 07 000

4) wydatki naprogramy finansowanezudzialem 5rodk6w, o kt6rych mowaw art.. 5 ust.l pkt2 i 3, wczgsci zwiryznej
z r ealizacl4 zadafi j.s.t.

854

t34'78C

Edukacyjna opieka wychowawcza

z0800
274374

5401 Swietlice szkolne

272 522

Wydatki bie2qce w tym na

272 522

) wydatki jednostek budZetowych, w tym na

267 722

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

z+J

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisanv

ozl

24 roc

lb) wyda&i zwiqzane zrealizacjqich statutowych zadail

4 80(

l) Swiadczenia na rzeczos6b fiwcznvch
85446 )oksztalcanie i doskonalenienauczycieli

85i

Wyda&i bie24ce w tym na:

85i

1) wydatki jednostek budzetowych,w tym na:

85'

I b) uydatki zuiryane z ralizacj4 ich statutowych zadan

)00

85t
2299 l7S

Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska

)0001 Sospodarka iciekowa i ochrona w6d

00(

I. Wydatki bieZ4cewtym na:

00(

I ) wydatki jednostek bud2etowych, w tym na:

00(

I b) wydatki zstiqzalre z realizacj4 ich statutowy ch zadah

00(

)0002 3ospodarkaodpadami

5 00(

L Wydatki bieZ4cew tym na:

5 00(

1) wydatki jednostek bud2etowych, w tym na:

s 00(
5 00c

I b) wydatki zwtqzane z realizacj4 ich statutowych zadah

)0003 )cry szczanie miast i wsi

420 00(
420 00c

Wydatki biez4ce w tym na:
I ) wydatki jednostek bud2:etowych,w tym na:

420 00t

lb) uydatki zwiqzane zralizzcj4ich

420 00c

slatutowych zadan

)0004 Utr4manie zieleni w miastach i gminach

16000c

I. Wydatki biezqcew tym na:

16000c

1) wydatki jednostek budzetowyc[ w tym na;

l 60 00c

r6000c

I b) wydatki z."viryane z realizacj4 ich statutowy ch zadah

)0015 C6wietlenieulic, plac6w i dr6g

626 56C
51 56C

w tym: Fundusz solecki
I. Wydatki biezqpe w tym na:

5?500c

l) wydatkije.dnostek budietowych, w tym na:

57500C

lb) utyda&i z.wi4zarrcz ralizacj4 ich statutowych zadan

5?s000

II. Wydatki maj4tkowe wtym na:

sl 56C

I ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.
1 pkt2 i 3 ustawy o finansachpublicmych, w czqsciz.Niqzmejzrealizacj4zadaij.s.t. wtym na:

51 56C

w tym: fundusz solecki - Lampa solama wraz z montaZem i transportem - Nowa Wiei

1400(

'lr tym: firndusz solecki - Zakup i montaz lampy solamej na pnystanku autobusowym - KoSlinka

7 80(
t7 oli

rl t)'rn: fundusz solecki - Trzy Lampy solarne wraz z montaZem - Sztumskie Pole
rrrtym: fi.rndusz solecki - Dwie Lampy sol:une wraz z montazem - Barlewice

t2 741

t0019 Wplywy i uydatki n'iqzane z gromadzeniem Srodk6w z olat i kar za korzystanie ze Srodowiska
Wydatki bieZ4ce w tym na

2793U
2793M

l ) wydatki jednostek bud2etowyclr, w tym na:

2793M

I b) wydatki nviqzane z ralizacj4 ich statutowych zadan

2793M

)0020 Wpfynvy i wydatki zvtiqzane z gromadzeniem Srodk6w z oplat produktowych

2 00(

I. Wydatki biez4cew tym na:

2 00(

l) wydatki jednostek budzetowych,w tym na:

2 00(

I b) wydatki miqzane z realtzacj4 ich statutowy ch zadah

2 00(

)0095 PozostaladzialalnoSc

64531

L Wydatki biezqcew tym na:

4 8 93 1 s

l) wydatki jednostek budi€to$,ych, w tym na:

489

lb) wydatki nxi4zane zralizacjq

489 J I J

ich statutowych zadai

)

II- Wydatki maj4tkowe w tym na:

15600(

I ) inwestycje i zakupy inwestyryjne, w tym na programy finansowane z udzialem $rodk6w, o k16rych mowa w art.5 ust.
1 pkl2 i 3 ustawy o finansachpubliczrych, w czg6cizwiqzanejzrealizacj4 zadanj,s,t-w tym na:

r5600(
4000(

)dwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego
Modemizacja budynku uzytkowego Reja I lb przy plairy miejskiej w Sztumie

l 12 00(

4 00(

Przylqczeniasieci kanalizacji sanitamej do budynk6w komunalnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweso

I 59918(

92105 Pozostalezadaniaw zakresiekultury

4450(
4450(

Wydatki biez4cew tym na:

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.
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1700c

I ) wydatki iednostek budirctowych, w tym na:
1b) wvdatki ntriagane z realizaci4ich statutowych zadan

1700c

f ) dotacie na zadania biei4ce

27 50C

)2109 )omy i oirodki kulhry, iwietlice i kluby

l 01700c
837 00c

Wydatki bie24ce wtym na:
2) dotacje na zadania biez4ce

837 00C

II- Wydatki majqtkowe w tym na:

r80000

I ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na progmmy finansowane z udzialem drodk6w, o kt6rych mowa w art.s ust
lpkt2i3ustawyofinansachpublicmych,wczEScizwiqzanejzrealizacj4zadaij.s.t.wtymna:

180000

Dotacja dla instlrtucji kultury - Sztumskie Centrum KultuD/ na remont i przebudowg budynku Sztumskiego Centrum
KuItwy

180 000

)2116 Biblioteki

300 000

I- Wydatki bie24ce w tym na

300 000

2) dotacje rnzadaniabiez4ce w tym:

300 000
300 001

wlasne

)2t20 f,chrona zabvtk6w i opieka nad zabvtkami

207 68(

I. Wydatki bieZ4ce w tym na

200 00{

2) dotacje na zadaniabieiz4ce

200 00(

II. Wydatki maj4tkowe w tym na:

7 68(

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem $rodk6w, o ktorych mowa w art.5 usl
1 pkt 2 i 3 ustauy o finansach publicznych, w czgScizwi4zanej zreali"aclqzadahj.s.t
w tym na:

7 68(
7 68(

Renowacja mur6w pny ul- Osfuiskiego

)219s lozostala dzialalnoid

30 00(

l. Wydatki biez4ce w tym na:

30 000

l) wydatki jednostek budzetowych w tym na:

30 000
30 00(

I b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutowych zadan

)26

396 100

Kultura fizvczna

9260r Obiektv sportowe

77 500

I. Wydatki bie24cew tym na:

77 500

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

77 500

)2605 Zadaria w z*resie kultury frzy cmel

77 500
238500

I. Wydatki bieZ4ce w tym na:

238500

2) dotzcje na zzdania bie24ce

238500

I b) wydatki zltiqzane z rezlizzci4 ich statutowych zadan

92695 Pozostala dzialalnoic

80 100

Funduszsolecki

22 900

I. Wydatki bieZ4cew tym na:

6220C

l) wydatki jednostek burltetowycl! w tym na:

29 30C

lb) wydatki zwiqzane zrealizacj4ich

29 30(

statutowych zadari

3) iwiadczenia na rzecz os6b frz-tcznvch

32 90C

I. Wydatki maj4tkowe w tym na:

17 90C

1) inwestycje i zakupy inwestyryjne, w tym na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o ll6rych mowa w art.5 ust
I pkt2 i 3 ustawy o finansachpubliczrych,w czgicizrtiqzanejzrealizacj4zadafj.s-t. wtym na:

l7 90c

Zakup i monta.z pilkochwyt6w - Goiciszewo

t2 90(

Wykonanie dokumentacji prqektowo-technicznej
razowei - Go3ciszewo

instalacji gazowej wew.budynku szatni - wykonanie instalacji

5 00c
53 884 201

)g6lem wydatki na zadaniawlasne gminy w tym:

34'76386a

Wydatki bicZ4ce w tym na:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na

27 972 495

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

1606t 763

I b) wydatki zrotiqzanez rali:zacjq ich statutowych zadan

1I 908736
2 488 334

l) dotacye na zadania bieZ4ce

2 557316

3) Cwiadczenia na rzecz os6b firycznych
4)wydatki naprogramy finansowezudzialem irodk6w, o kt6rych mowawart.5
z r ealizacj4 zadah j. s.t.

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podoisanv

ust. I pkt2 i 3 wczgSci zwi4zanq

| 493720

72 000

5) obsluggdluguj.s.t.

180000

) porgczeniai gwarancjeudzielone przezj-s.t.

19r20 338

Wvdatki maiatkowe w Wm
l)wydatkinaprogramyfinansowezudzialemirodkow,okt6rychmowawart.5ust-

I pkt2 i3

l0 59s 782
5 753 230

)g6lem wyda&i nazadaniazlecone w fym:

5 753 230

Wydatki bieZ4cew tym na:
l) wydatki jednostek budzetowych,w tym na:

605?88

la) wynagro&enia i skladki od nich naliczane

412 3tl
193477

I b) wydatki nviqzane z realizacjq ich statutowych zadan

5 147 442

) iwiadczenia na rzecz os6b fizvcznvch
Og6lem wydatki na zadania powierzone - porozumienia

722 500

I- Wydatki bie2:qpew tym na:

722 500
2 500

I ) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

2 500

I b) wydatki ztttiqzanez realizacjqich statutowych zadan

720000

2) dotacje na zadaria bieZqce

60359 93'1

Razem

wtym:
I. Wydatki bie2qpe w tym na:

4t 239 595

I ) wydatki jednostek budzetowyclL w tym na:

28 58078;

la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

164'16074

lb) wydatki zrriqzanezrcalizacj4 ich statutowych zadaf

t2 1047t3

2) dotacje na zadania bieZ4ce

3 208 33t

3) Swiadczeniana rzecz os6b fizvcznvch

7 7M',15t

{)wydatkinaprogramyfinansowezudzialemirodk6w,okt6rychmowawart.5ust.lpkt2i3wczgdcizwi4zanej
z realizaciazadan i.s.t.

| 49372(

5) obstuggdtugu j.s.t

72 00t
I 8000(

5) porgczeniai gwarancje udzielone przezj.s.t
lI Wvdatki maiatkowe w tvm:

1912033t

l) wydatki na programy finansowe z udzialem drodkow, okt6rych mowawart- 5 ust. I pkt2 i 3

t0 59578i
18000(

dotacje ra zzdall.iamaj4&owe

*'ifir.rud4J
cze*sb'aiek"i'ah
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ZalqcznikNr I do Uchwaly Nr IVi17l11
Rady Miejskiej w Sznrmie
z dnia27 styczrra2011 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki zwi4zane z realizacj4 zadai z zekrest administracji rz4dowej i innych zadari zlcconych na 2011
rok
I,
Dochody

Dz.

Rozdz.

750

750rr

Plan na
2 0 1I r .

Ireii
A.dminislracja publiczna - Urzgdy Wojew6dzkie

92t
92t

3690 wplywy z r6?nych olat
Razem dz. 750 - Admrnistracja publiczra
852

)29

Pomoc spoleczma
)irodki wsparcia

1 260

f,690 - wp+ylvy z r6zrych oplat

| 260

85203

Swiadczeniarodzitnne,zaliczka alimentaryjne oraz skladki na ubezpieczenieemerytalne
rentowe z ubezoieczeniaspolecznego

852t2

1 840

)970 - wD'hAIr/ z roinvch wpfuw6w

1 840

1,azemd2.852 - Pomocspoleczra

3 100
t4 029

Razemdochody
lI. Dotacje
wydatki
)2.

/50

Roz&. lreSi
Itdministracja publicrna

75011 Jrzgdy Wojew6dzkie

)otacie

Wydatki

t03 000

203000

103000

203000

203000

dotacja celowa

203000

wydatki bie2qce w fym:
I ) wydatki jednostek budzetowych w tym

203000

a) wvnaqrodzenia i skladki od nich naliczane

185341
t'7 653

b) wydatki zwiqrane z redizacj4zzdzh statutowych

751

Urzgdy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli

't

ochrony prawa oraz s4downictwa

i 51 0 1 Urzedv naczelnvch orsanow wladzv oanstwowei. kontroli i ochronv prawa
- dotacja celowa

990

2990

l 990
,-990

2990

- wydatki bie24ce w tym

2 990

I ) wydatki jednostek bud2etowych w tym:

2 990

a) wynagr.i skladki od nich naliczane

2729
261

b) wydatki ztvi4zane z rcalizacj4zadah statutowych

852

5 547240 5 547240

Pomoc sDoleczra

85203 )irodki wsparcia
. dotacia celowa

165240

t65 240

165 240

0

. wydatki biez4ce w tym

165240

I ) wvdatki iednostek bud2etowvch w tvm

t65U0

r) wynagr.i skladki od nich nalrczane

114921

r) wydatki z:wiagase z realizacj4zadart statutowych

5 03 1 9

Swiadczeniarodzinne, Swiadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz skladki naubezpieczema
85212 tmentalne i rentowe z ubezoieczeniasooleczneeo

5 358000 5 358000

- dotacia celowa

5 358000 0

- wydatki bie24cew tym:

358000

I ) wydatki jednostek budZetowychw tym.

1 1 75 5 8

r) wynagr.i skladki od nich nahczane

1 0 93 1 4

r) wydatki nwi1zane z rcalizacj4 zadai stanrtowych

108244
5 140442

2) iwiadczenia na rzecz osob ftzycnvch

l7 000

85213 Jkladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niektdre Swiadczenia z pomocy

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.
Podpisany

PITZE
RadY

17000

DN
Szliurtte

L
,t,

sioh

spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz4cew zajgciach w centrum
mtegracji spolecaej

l7 000

dotacja celowa

- wydatki bie24ce w tym:

t7 000

l) wydatkijednostek budzetowych w tym:

0

l7 000

a) wydatki zwiq,zanez realizacj4zadan statutowych

0

l7 000

7 000

7 000

5219 CSrodki pomocy spolecznei
dotacja celowa

7 000

wydatki bieZ4cew tym:

7 000

l) iwiadczenia na rzecz os6b fiqcznych

7 000

fGOI-EM

5 753230 5 753230

- *-^-- ;- ' ' l Y
d{t:'"--'
t
fiottyir.ii-r*._.

/ - - , ,. r r rl l!lrg; _
r ,. ' , 1

-t*
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Zal4cmikNr 2 do UchwatyNr Ml7lll
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia21 stycznia20ll r.
Dotacje i wydatki na realizacj g zadafi na podstawie porozumiefi z organami administracji rz4dowej na
2011rok

DOTACJEiWYDATKI
Dz.

Rozdz.

710
71035

Ireii

Dotacie

\ilydatki

DzialalnoS6usfueowa

2500

2500

amentarze

2500

2500

dotacja celowa

2500
2500

wydatki biez4ce

2500

sGOLEM

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.
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ZalqcnikNr 3 do Uchwaty Nr IV/|7l11
Rady Miejskiej w Sztumie
zdrna27 stycnia20ll r.

Dotacje i rydetki

Dz
600

realizowane w drodze um6w i porozumief mipdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego ne 2011 rok

Rozdz

TreSd

Dotacje otrzymsne

60014 Drogi publiczne powiatowe

580000

l) wydatki bie24ce- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiegona remont ul. Reja i Lipowej

E0l

Wydatki
t80 000

fransport i l4czno6d

580000
t3 933

O5wiata i rychowanie

80104 Przedszkola

t3 933

r0000
t0 000

l3 933

l) dotacje- dochody biei:pe

r0000

2)wydatkr biezqceuydalki zwi4zane z ralizacl4zadan statutowych - dotacja dla gnrin

10000

OGOI-EM

13933

720000

ffiffi#"i?*::
I a'uL/
|
al$
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Zal4czrikNr 4 do Uchwaly Nr IV/17l11
Rady Miejskiej w Szhrmie
z dnia27 stycznia2011 r.

Plan dotacji w wydatkach bud2etu Miasta i Gminy Sztum na 20I I rok
Dotacje dla jednostek
sektora finans6w
publicznych

Dz Rozdz
600

Treid

Podmiotowc

Celowe

Celowe

Podmiotowe

680000

0

0

680000

0

0

l) Dotacja celowa na pomoc finansowqudzielanqmigdzy j.s.t. na
Cofinansowanie wlasnych zadan bieil4cych

580000

0

}SWIATA I WYCIIOWATI-IE

f0 000

17500

815834

{0 000

0

815E34

10000

U

TRANSPORTi f,ACZNOSC
60014 Drogi publicznc powiatowe -

801

Dotacje dla jednostek spoza
sektora finens6w
publiczrych

EOItl4 Przedszkola l)dotacje celowe przekazzrrcgminie na zadaniabie24cerealizowanena
podstawie porozumien (um6w) migdzy jednostkami samorz4du
terltorialnego
2) dotacja dla przedszkolaniepublicznego ,,Na Slonecmej G6rce"

0

80195 Pozostala dzialalno6d

851

17500

- dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do tealizacji stowar-zyszeniom w zal<resieoiwiaty
i wvchowania

17500

OCHRONAZDROWIA

43 500

85r54 Przeciwdzialenie alkoholizmowi

37S00

' dotacje celowe z budZetu na finansowanie lub dofrnansowanie zadan
zleconvchdo realizacii stowarzvszeniomw zakresieochronv zdrowia

37 500

85195 Pozostaladzialalno6d

852

6000

- dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah
zleconvch do realizacii stowarzvszeniom w zakresie ochronv zdrowia

5000

POMOC SPOT,ECZNA

I 500

85295 Pozostala dzinlalno5d

I 500

- dotacje celowe z bud2rtu na finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie opieki spolecznej
921

KTJLTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

8 500
l 317000

221 500

92105 Pozostale zadenie w zakresic kulturv

27 500

- dotacje celowe z bud'2etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconvch do realizacii stowarzyszeniom w zakresie kulturv

92109 Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby
- dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury

92116 Biblioteki
- dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej

0

1 017000

0

r00000

0

300000

U

dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
konserwatorskich obiekt6w zabvtkowvch

200000

0

200000

zsE500

0

238500

0

0

238500

I 317000

720000

92605 Zadenia w zakresie kultury frzyczl'ej i sportu

Razem

0

0

KTJLTT]RAFIZYCZNA I SPORT
- dotacje celowe z budZetuna finansowanie lub dofinansowaniezadah
zleconych do realizacji stowarzyszeniomw zakresiekultury fizycznej
l sportu

27 500

0
l 017000

92120 Dchrona zabytk6w i opieka nad zabytkami

926

8 1 58 3 4

535500

t15 834

3 388334

Og6iem

PRZEWODNc24CY
Rady

Sztumie
//

l;ie:l
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Zal4cznikNr 5 do Uchwaty Nr IV/17l1 1
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia27 stycznia20ll r.
PIan wydatkriw majqtkorvych na rok 2011

Rok
rozpoczpcia

Planowsna
Wielko5d
warto5d
naklad6w
inwestycji zrealizowanych

Planowany
termin

Lp.

wil.

Naklady
planowenc
na 2011

wzl.

wd.

Z tego

Wydatki
budi:etowc

Trc56

Dotacje
z budict
u
Inne: I)
(kredyt)

wzl.

wd.

Kredyty
EFRR2)
brnkowe, SrodLi do
poiryczki- pozyskania
wFosiGlv,
wzl3)
PROW

2

3

4

S

6

7

8

9

l0

Dz. 010 - Rolnictwo

I

Budowa sieci kandizq6ji
sanitarncj dla obszaru czpsci
Sztumskiego Pole w tym: 1)
roboty 1.411.E90d 2)
2009nofi
nadzory 32.460 d,3)
odszkodowania 30 000 zl,4)
dokumentacja i inne 218.650
d

,

Budowa wodociqgu w Nowej
Wsi

3.

Przydomowa ocryszczalnia
lo budynk6w komunalnych

201I

4.

Przyl4czenie sieci kanalizacji
taniternej do budynk6w
komnnalnvch
Przydomowe oczyszczalnia
iciek6w przy budynku
<omunalnvm Pieklo 7

I 693 000

113000

I 5E0000

676035

540 138

40 138

500000

500000

13000

13000

13000

20tl

4 000

4 000

4 000

20rl

12000

t2 000

t2 000

2010t20rr

903965

Dz. 600 - Transport i lqczno5d
Poprawa bezpieczeristwa
pieszych poprzez budowp
chodnik6w w m. Sztumske
6. Wie3. Nowa Wiei i ul
Kwidzyiska w Sztumie wykonenie dokumentacji
budowlanej
Przebudowa dr6g
osiedlowych w Sztumic
(Osiedle Parkowe i ul.
Wojciechowskiego)

2011

20ll-2014

50 000

50 000

50 000

4 200000

200000

200000

0

6157 290

4 069 236

2 688054

Dz. 630- Turvstvka
Podniesienie atrakcyj noSci
Szlaku Zamk6w Gotyckich
na PowiSlu- rewitalizacj a
i zagospodarowanie
gl6wnych przestrzeni
8.
publicznych w Sztumie
z prz5mr6cenicm
bistorycznego charakteru
centrum Sztumu w tym:l)
rystem monitoringu

2007/2012 I I 835 469

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

I 995 833
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wizyjnego dla centrum
Sztumu - 250 000 zl,2)
przebudowa nawicrzchni
ulic i chodnikriw oraz
infrastroktury technicznej
wraz z budowq sicci
kanalizacji dcszczowej,
malej architektury, zieleni
i parking6w dla centrum
Sztumu - 10.20?.550zl.3)
przebudowa przyl4czy
energetycznych
umoi:liwiaj qcych realizacj g
inwestycji dla centrum
miasta Sztum - 300.000 zI,4)
nadzory: inwestorskig
autorskie i konsersatorskoarcheofogiczne - 1E7.333 zl,
5) dokumentacjc i inne (
w tym wydatki bieZ{ce
35.600 zl w tym: instrument
elastycznoSci- 24.400 zl
i rynagrodzenia os6b
realizujqcych instrument
elastyczno5ci-11.2O0 "l)
926.186il
Podniesienie atrakryj no6ci
turystycznej Sdaku
Zamk6w Gotyckich na
Powi3lu - budowa tresy
rowerowcj lqczqcej zamek
w Malborko z etrekcjemi
turystycznymi powiat6w
malborskiego, sztumskiego,
kwidzyflskiegow gm:l)
modcrnizacja bulwaru,
9.
budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d
opedowych - 10.554.456d,
2) monitoring Bulwsrn 985.969zl, 3) Scieiki pieszorowerowe -514.800 zI, 4)
oznakowanic Scie2ckpieszo
rowerowych - 30.000 zl,5)
dokumentacje i innc -

2007t2011 t3 251924

6 640194

E 148802

4 4ll 955

3 736 841

1.166.699zl.
Dz- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie dokumcntacji
projektowo-technicznej na
10. budowg Swietlicy wiejskiej
w Bialej G6rze (fundusz
solecki)
ll

Zakup nieruchomo5ci
gruntowych, budynk6w
iulrz4ilzcit

12. Utworzcnic tere[6w

20tl

10000

201I

320 000

t0 000

r0 000

320000
320000

2011

40 000

40 000
40 000

ziclonych z elmcnfami melej
architcktury
Budowa pomicszczcf
przy
13. 3ospodarcrych

20ll

9 000

1 4 . serwer wTaiz
z oDrogramowaniem

201I

l0 000

10000

l0 000

1 5 . Zakup sprzptu

2011

7 600

7 600

7 600

budynku komunalnym
Sztum ul. Osirfskiego 20

9 000

9 000

Dz 750 - Administracja publiczna

komputerowego
Dz, E0 - O3wiata i wycl rowenre
Wykonenie systemtr
oddymiania klatki
16. schodowej w Szkole
Podstawowej Nr 2 w
Sztumie

20ll

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.
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250000

250000

t',r{zENoDKrcx
Ftady64ili*t ,,1,.l:-'{912
w $:turnie
I {7,"Yt
tl
Ezeslaw

Obhsiah

Zakup zestawu kociolkriw

17. elektryczrych do kuchni

20ll

19800

19800

19800

20ll

17000

17000

l7 000

0

2011

5 000

5 000

5 000

0

2011

70 000

70 000

70000

20l0t20rr

600000

581000

581000

2011

12000

12000

12000

w Przedszkolu Nr 1

18.

Zakup okap6w
i zainstalowanie wyciqgu
w kuchni w Przedszkolu Nr
I

Zekupzestawu
19.

Kompntcrowego wraz
z drukarkq dla Przedszkola
Yr I w Sztumie
Wykonanie izolacji posadzki

20. w szttni w Gimnazjum Nr
I w Sztumie
Termomodernizacja
budynku Szkoly
Podstawowej w Goiciszewie

l9 000

Budowe sieci komputerowej

21. w Micjsko - Gminnym
Zcspolc Oiwiaty

Dz E51 - Ochrona zdrowia
at

Urzqdzcnic i doposaienie
plac6w zabew ne terenie
Miastr i Gminv Sztum

20tl

55 700

55 700

55 700

Dz 852 - Pomoc spoleczna
Zakup serwera dla Miejsko.
23. Gminnego O6rodka Pomocy
Spolecznej

20tl

25 000

25 000

25 000

Zakup programu ksipgowe
placowego dla MiejskoGminnego OSrodka Pomocy
Spolecznei

20tl

l0 000

l0 000

l0 000

24.

Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

25.

Lampa solarowa wraz
z montaizcm w m. Koslinka

20tl

7 800

2011

t7 012

201I

t2 748

2010t20tl

47 000

20tl

20lot20tl

7 800

7 E00

t1 012

t1 012

t2 748

12748

40 000

40 000

14000

14000

14000

122000

u2 000

112000

4 000

4 000

4 000

I lampy solarowe wraz

26. z montaiem w m. Sztumskie

0

Pole
aa

23 lampy solarowe wraz
z montiliem w m. Barlewice
Odwodnienie zjazdu z ul.

28. Spokojnej w ul.

7 000

Kochanowskiego
Lampa solarowa wraz

29. z montrijem i transportem
wm. NowaWieS

30.

Modernizecja budynku
uirytkowego Rcja llb
poloionego prry pla2ry
miejskiei w Sztumie
Przyl4czenie sieci kanalizacj i

3 1 . sanitarnej do budynk6w

2011

komunalnych

Dz 921- Kultura ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja dla instytucji
kultuly - Sztumskiego
Centrum Kultury nt remont
32.
i przebudowp budynku
Sztumskiego Ccntrum
Kultury

33.

Renowacja murriw prry ul.
Dsirfrskiego

20ll

200912012

180000

59 r32

30 744

t80 000

180000

7 686

1 686

Dz- 926 - Kultura fizyczna i sport
lVykonanie dokumentacji
proj ektowo-technicznej
nstalacji gazowej wewoqtrz
34.
rudynku szatni - nTkonanie
nstalacji gazowej w m.
]o3ciszewo

20ll
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olel'awh

Zakup i montai

35. pilkochwyt6w m. Go5ciszewt
Razem

20t I

12 900
33 419223

t2 900
8 846509

12900

19 120338 tt 791472

0

0

7 328A66
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/
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ZzlqczrikNr 6 do Uchwaly Nr IV/l7ll I
Rady Miejskiej w Sztumie
zdnia27 sffcnia20ll r.
Sfinansowanie deficytu budietowego 2011 r.

(wota

Lp.

freii

Klasyfikacja przychoddw i rozchod6w

Planowane dochody

52 357763

Planowanewydatki

60 359 93'1
(-) 8 002 174

[/ynik
Zr6dla sfi nansowania defi cytu
I

llan na 201I r

8 002 174

?oiryczkilub kredyty

$ 952

r 60000(

,Iadwyzki z lat ubieglych

$ 9s7

6 402 t',t4

-'
PRZE*clii; 'r
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Zal4czrikNr7 do UchwatyNr Ml7/11
Rady Miejskiej w Szh.rmie
z dnia27 stvcznia20l7 r.
Plany dochod6w gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatk6w z nich
Iinansowanycho5wiatowychjednostek budietorvych na rok 2011

Lp.

Wyszczegrilnienie

Stan Srodktiw obrotowvch na

poczqtkuroku

)ochody gromadzonena wyodrgbnionym
achunku i wydatki

Dochody Wydatki
Og6lcm

Stan Srodk6w obrotowvch na

koniecroku

Ogri'lem

t78 230 578230

Przedszkola

801-8010+

283350 283350

Stolowki szkolne

801-80148-

294880 294880

0g6lem

578230 578230

PEZ11-\yQpl.iiqz4fi
Rady |,tfrerjstpjw pzrurriro

/

t//,

I

/
Y',[ I
lC*slaw OlEhsiok
I
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ZalqcnikNr 8 do Uchwaly Nr IV/17l11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia27 stycznia20ll r.
Wydatki funduszu soleckiegona rok 20ll na podstawie zloZonychwniosk6w przez Solectwa Gminy
SZTUM

Wydetki ftrnduszu soleckiego na rok 2011 na podstawic zloinnych wniosk6w przez Solectwa Gminy SZTUM

Lp.

Nazwa
solectwa

I

Kodlinka

2

Sztumskie
Pole

Nazwa zadania

Kwota

Zakup i montaz lampy solarnej na przystanku autobusowym

7 800

90G900156060

Zakup i monta:2trzech lamp solamych

t7 0t2

900-90015.
6060

6 300

010-01008.
430(

ul.
3
A

J

b

7.
8.

9.
10.
ll

12
IJ

l4

l5

t6
t't.
18.

Domanskieso Konserwacia rowu Szhrmska Wiei
Pieklo

Wykonanie dokumentacji projektowo - technicmej na remont budynku OSP na $wietlicg wiejsk4wymiana drzrvi wejiciowych

9 80(

700-700054274

Projekt boiska do gry w siatkg

2 500

700-70005.
430(

Zakup i montaz pilkochwytow

12900

926-92695.
606(

Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej instalacji gazowej wew. budynku szatni wykonanie instalacji gazowej

5 000

926-926956050

Zakup sprzgtu sportowego(komplet bramek treningowych po 2x2500 A)

5 000

926-92695.
421(

Zakup i montaz dw6ch lamo solamvch

l4 000

900-900156060

Zakun latarek dla OSP

M5

754-754124210

itry'ykonaniedokumentacji projektowo - technicznej na budowg Swietlicy wrejskiej

t0 000

70G700056050

Remont drosi prowadzacni do Paroar w kierunku koSciola i skleou

12700

60G600r64270

R.emontchodnika przy uliry Akacjowej

22 900

600-600164270

Przygotowaniedokumentacji i projektu budowlanego na remont Swietliry

20 429

700-700054270

lemont drogi grninnej w kierunku Zajezierza

10409

600-6001G
4270

lemont dw6ch odcink6w dr6e

6 122

600-600l 64270

Zakup tluczenia w celu utwardzenia drogi

7 700

60G.600164210

Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej

l 000

70G700054210

Zakupmebli

r 000

70G?00054210

Remont schod6w prowadz4cychdo Swietlicy

7 100

700-700054270

Zakup sprzgtu AGD (cenajedn.do 3500 zl)

4 000

700-700054210

Zakuo mebli do Swretlicvwieiskiei

4 100

700-7000542t0

Zakup kruszywa na drogE gnrinn4

l6 393

600-600164210

Zakup i montaz dw6ch lamp solamych

12748

90&900156060

Remont odcinka drogi w centrum wsi od cmentarza

l4 536

600-600l 6.

GoSciszewo

Nowa Wiei

Biala G6ra
Uinice
Czernin
Postolin
Zajezierze
Parowy
Kqpina
Gronajny

Pietrzlvald

Koniecwald
Barlewice
Sztumska

Platne
DzRozdz.g

Id: MWFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podoisanv

427C

WieS

RAZEMwtym:

231894

I ) wydatki bierace

tsz 434

l) wydatki maj4&owe

79460

Id: MVLFV-PJZWH-DWHNE-AEEGY-YHRPH.

Podpisany

Strona2

