UCHWAŁA NR XIV/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214,
art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), Rada
Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 55.215.921 zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 45.803.422 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 9.412.499 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
w wysokości 6.213.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
c) dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 13.933 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł
e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłaty produktowej w wysokości 2.600 zł
f) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 279.304 zł
§ 2.
1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 56.635.483 zł zgodnie z zestawieniem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 45.708.445 zł w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.538.307 zł w tym na:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 17.365.225 zł
 wydatki związane z realizację ich statutowych zadań,13.215.082 zł
b) dotacje na zadania bieżące 4.030.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8.344.723 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy, 1.500.366 zł
e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty,
1.252.800 zł
2) wydatki majątkowe kwotę 10.927.038 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 10.927.038 zł
 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy, 6.762.919 zł
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 dotacje na zadania majątkowe, 850.000 zł
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami 6.213.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
b) wydatki na realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 4.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
442.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych,
220.000 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 30.000 zł
f) wydatki ze środków z opłaty produktowej, 2.600 zł
g) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 279.304 zł
h) odpis na rzecz izby rolniczej, 25.180 zł
i) wydatki z funduszu sołeckiego, 241.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 3.
1. Ustala się deficyt w wysokości 1.419.562 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych
2. Ustala się przychody w kwocie 1.419.562 zł z tytułu:
 nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, 1.419.562 zł załącznik Nr 6.
§ 4.
Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich
finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012 łącznie: dochody  603.170 zł, wydatki  603.170
zł jak w załączniku Nr 7.
§ 5.
Tworzy się rezerwy w wysokości: 677.447 zł w tym:
 ogólną w wysokości. 535.447 zł
 celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości, 142.000 zł
§ 6.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł.
§ 7.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego
deficytu budżetu do kwoty 4.000.000 zł Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą wpływy z tytułu podatku
od nieruchomości,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz
zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach
rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
4. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,
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5. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Dochody budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 55.215.921 zł w tym; dochody bieżące
w wysokości 45.803.422 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.412.499 zł . Największy wpływ na wzrost
planowanych dochodów ogółem mają zaplanowane wpływy środków z programów pomocowych na zrealizowane
i realizowane zadania inwestycyjne.Planowane wydatki w wysokości 56.635.483 zł, w tym; wydatki bieżące
w wysokości 45.708.445 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.927.038 zł.Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych zaplanowane dochody bieżące (45.803.422 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących
(45.708.445 zł) o kwotę 94.977 zł.Różnica między zaplanowanymi na 2012 rok dochodami w wysokości
55.215.921 zł a wydatkami w wysokości 56.635.483 zł stanowi deficyt w kwocie 1.419.562 zł, który zostanie
pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Zestawienie Nr 1
Plan dochodów na 2012 rok
Dz.
O10

Rozdz.

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
 dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
01095
Pozostała działalność  dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy  koła łowieckie
Razem dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo  dochody bieżące
600
60016 Drogi publiczne gminne  dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat  za zajęcie pasa drogowego
Razem dz. 600  Transport i łączność  dochody bieżące
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Razem dz. 630  Turystyka  dochody majątkowe
700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
j.s.t.
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dochody majątkowe w tym:
Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
70095 Pozostała działalność  dochody bieżące
01041

630

Treść
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Plan na
2012 rok
198 531

198 531

4 907
4 907
203 438
20 000
20 000
20 000
7 538 016

7 538 016

7 538 016
3 031 214
2 376 214
110 000
1 342 773
922 441
1 000
655 000
25 000
30 000
600 000
110
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Pozostałe odsetki
Wpł.z różnych dochodów
Razem dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne  dochody bieżące
Wpływy z usług
71035 Cmentarze  dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami admnistracji rządowej 
utrzymanie cmentarzy wojennych
Razem dz. 710  Działalność usługowa  dochody bieżące
750
75011 Urzędy wojewódzkie  dochody bieżące
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
75023 Urzędy gmin  dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat  koszty upomnienia
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów  zwrot wydatków przez
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami  5 % wpływów za udostępnienie danych
osobowych
75095 Pozostała działalność  dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Razem dz. 750  Administracja publiczna  dochody bieżące
751
75101 Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa  dochody bieżące
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec. aktualizacja rejestrów wyborców
Razem dz. 751  Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  dochody
bieżące
754
75416 Straż gminna (miejska)  dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.
Razem dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  dochody bieżące
756
75601 Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych  dochody
bieżące
Podatek od działalności gospod.osób fizycznych
opłacany w formie karty podatk.
Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
75615 Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od
czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
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10
100
3 031 324
2 376 324
655 000
5 000
5 000
52 500
50 000
2 500
57 500
203 000
203 000
153 272
13 500
56 806
81 820
100
1 000

46
94 209

94 209

450 481
3 090
3 090
3 090
10 000
10 000
10 000
12 500
12 000
500
5 933 521
5 433 300
322 000
130 100
20 700
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Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach. zwolnienia ustawowe w podatkach
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat.
od spadków i darowizn, podat. od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych  dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)
Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
75618 Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw  dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksplatacyjnej
Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in..  opłaty
adiacenckie  40.000 zł i renty planistyczne  50.000 zł
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa  dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Razem dz. 756  Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem  dochody bieżące
758
75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.  dochody
bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807 Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin 
dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814 Różne rozliczenia finansowe  dochody bieżące
Pozostałe odsetki (odset.na rkach bankowych)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 
dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem dz. 758  Różne rozliczenia  dochody bieżące
801
80101 Szkoły podstawowe  w tym:
Dochody bieżące w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpł.z różnych dochodów  prowizje US i inne
Dochody majątkowe w tym;
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
80104 Przedszkola  dochody bieżące
Wpływy z usług (opłata stała)
Wpływy z różnych dochodów prowizja US
Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

1 000
5 000
21 421

4 210 600
2 388 800
934 000
4 500
328 100
60 000
22 350
140 000
327 840
10
5 000
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130 000
5 000
250 000
90 000
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8 314 432
8 094 432
220 000
18 946 153
10 649 019
10 649 019
3 623 910
3 623 910
100 000
100 000
741 554
741 554
15 114 483
96 731
9 502
8 292
1 210
87 229

87 229

331 063
316 800
330
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Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
80110 Gimnazja  dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpł.z różnych dochodów  prowizje US
80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
 dochody bieżące
Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  dochody bieżące
Wpływy z usług (opłata stała)
Razem dz. 801  Oświata i wychowanie w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
852
85203 Ośrodki wsparcia  dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlec. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Czerninie
Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
dochody bieżące
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlec.
Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami  50 % i 40 % wpływów od dłużników
alimentacyjnych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej  dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlec.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  dochody
bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
85216 Zasiłki stałe  dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
85219 Ośrodki pomocy społecznej  dochody bieżące
Wpł.z różnych dochodów  prowizje US
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13 933
14 420
13 700
720
120
120
2 324
2 324
444 658
357 429
87 229
175 094
174 960

134

5 892 000

7 000

5 800 000

45 000

40 000

62 000

30 000
32 000
88 100
88 100
342 000
342 000
258 550
350
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlec.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
85228 Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze 
dochody bieżące
Wpływy z usług
85295 Pozostała działalność  dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin  pomoc państwa
w zakresie dożywiania 
Razem dz. 852  Pomoc społeczna  dochody bieżące
853
85395 Pozostała działalność  dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Razem dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  dochody bieżące
900
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  dochody
majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
90002
Gospodarka odpadami  dochody bieżące
Wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych
Pozostałe odsetki
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych  dochody bieżące
Wpływy z opłaty produktowej
Razem dz. 900  Gospod. komunal. i ochrona środowiska  w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
Razem dochody na finansowanie zad. własnych
gminy
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
Dotacje celowe na zadania zlecone
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje na zadania powierzone  porozumienia
OGÓŁEM DOCHODY w tym:
1) dochody bieżące w tym:
 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.
2) dochody majątkowe w tym:
 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.
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55 215 921
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Zestawienie Nr 2
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Plan wydatków na rok 2012
Dział
010

Rozdz
01008

01010

01030

01041

01095

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego
zasobu gminy Piekło 7
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap III
Izby rolnicze
I.. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
I. Wydatki bieżące w tym na:
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
Aktywizacja mieszkanców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich
w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji
w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe  podzadania, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
1.Moderniazacja światlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
2.Urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Gorki
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach
Gościszewo i Węgry w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum
miejscowości
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 zadania własne
Leśnictwo
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na
Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Jagielły w Sztumie
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in.. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa,
Radosna,Słoneczna i Wiejska
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie Osiedle Parkowe w Sztumie
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu  rewitalizacja
i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu  budowa
trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego  bulwar w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :
Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń
Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze  dokumentacja
Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
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I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Cmentarze
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
 utrzymanie cmentarzy komunalnych
 zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym
Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej
Zakup oprogramowania antywirusowego
Zakup samochodu służbowego
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Graniczna
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Ochotnicze straże pożarne
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Straż gminna (miejska)
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zarządzanie kryzysowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego
I. Wydatki bieżące w tym na:
6) wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego,
przypadające do splaty w danym roku budżetowym
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 rezerwa ogólna
 rezerwa celowa  zarządzanie kryzysowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i
3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Comenius
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
 dotacje za zadania bieżące
 dotacje na zadania powierzone  porozumienia
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola
w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie
Gimnazja
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
 dotacje za zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
Dowożenie uczniów do szkół
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zwalczanie narkomanii
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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708 690
42 000
36 511
265 000
265 000
4 217 526
4 207 526
4 061 949
3 354 479
707 470
83 559
83 559
62 018
10 000
10 000
535 000
535 000
535 000
535 000
763 631
763 631
761 631
670 971
90 660
2 000
72 021
72 021
72 021
72 021
408 352
408 352
406 252
377 752
28 500
2 100
130 865
130 865
106 000
1 000
105 000
3 000
21 865
262 400
6 400
6 400
6 400
1 400
5 000
28 000
28 000
18 000
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85154

85195

852
85201

85203

85204

85212

85213

85214

1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki wsparcia
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rodziny zastępcze
I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 zadania własne
 zadania zlecone
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 zadania własne
 zadania zlecone
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 zadania własne
 zadania zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 zadania własne
 zadania zlecone
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 zadania własne

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

3 000
15 000
10 000
222 000
155 340
117 840
53 140
64 700
37 500
66 660
66 660
66 660
6 000
6 000
6 000
9 853 742
5 000
5 000
5 000
174 960
174 960
174 960
120 169
54 791
20 000
20 000
20 000
5 904 675
5 904 675
372 707
159 027
46 375
112 652
213 680
18 100
195 580
40 000
5 491 968
200
5 491 768
70 000
70 000
70 000
70 000
40 000
30 000
931 100
931 100
202 400
202 400
728 700
728 700
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85215

85216

85219

85228

85295

853
85395

854
85401

85446

900
90001

90002

90003

Dodatki mieszkaniowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 zadania własne
 zadania zlecone
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka odpadami
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oczyszczanie miast i wsi
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

1 000 000
1 000 000
1 000 000
427 500
427 500
427 500
1 009 375
1 009 375
1 004 375
841 445
162 930
5 000
3 000
2 000
151 632
151 632
151 632
151 632
159 500
159 500
18 600
18 600
8 500
131 400
1 000
1 297 306
1 297 306
1 297 306
1 297 306
345 327
343 331
343 331
338 515
313 059
25 456
4 816
1 996
1 996
1 996
1 996
2 872 089
161 000
161 000
161 000
161 000
15 000
15 000
15 000
15 000
422 000
422 000
422 000
422 000
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90004

90015

90019

90020

90095

921
92105

92109

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym: Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
w tym: fundusz sołecki  Dwie Lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole
fundusz sołecki  Lampa solarna wraz z montażem – Piekło
fundusz sołecki  Lampa solarna wraz z montażem – Nowa Wieś
fundusz sołecki  Dwie Lampy solarne wraz z montażem – Postolin
fundusz sołecki  Lampa solarna wraz z montażem– Sztumska Wieś
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz
z towarzyszącą im infrastrukturą
Fundusz sołecki  Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś
Fundusz sołecki  Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin
Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej
Fundusz sołecki  Zakup dwóch wiat przystankowych w m. Czernin
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
w tym; 1.na spłatę rat kredytu
2. na spłatę odsetek od kredytu
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
Dotacje dla instytucji kultury  Sztumskie Centrum Kultury na remont i przebudowę

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

225 600
6 600
225 600
225 600
225 600
662 000
56 000
606 000
606 000
606 000
56 000
56 000
16 000
8 000
8 000
16 000
8 000
279 304
279 304
279 304
279 304
2 600
2 600
2 600
2 600
1 104 585
21 028
175 000
175 000
175 000
929 585
929 585
617 000
226 557
6 000
5 028
65 000
10 000
3 427 402
143 000
143 000
120 200
34 000
86 200
22 800
2 813 700
1 963 700
1 963 700
923 200
80 000
850 000
850 000
100 000
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92116

92120

926
92601

92605

92695

budynku Sztumskiego Centrum Kultury
Dotacje dla instytucji kultury  Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia
sali kinowej
Dotacje dla instytucji kultury  Sztumskie Centrum Kultury na oświetlenie sal ( w tym;
kinowej)
Dotacje dla instytucji kultury  Sztumskie Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń
piwnic w budynku SCK
Biblioteki
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, . w tym na:
Renowacja murów przy ul. Osińskiego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zadania w zakresie kultury fizycznej
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na (fundusz sołecki):
Fundusz sołecki  Zakup urzadzeń na plac zabaw  stół betonowy w m. Koniecwałd
Fundusz sołecki  Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami w m. Barlewice

120 000
250 000
380 000
300 000
300 000
300 000
170 702
150 000
150 000
20 702
20 702
20 702
431 988
57 307
57 307
57 307
57 307
252 500
252 500
252 500
122 181
33 781
112 181
79 281
79 281
32 900
10 000
10 000
4 000
6 000

Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
II. Wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3,

49 975 933
39 048 895
29 856 525
16 944 283
12 912 242
3 588 249
2 850 955

Ogółęm wydatki na zadania zlecone w tym:
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 213 050
6 213 050
719 282
420 942
298 340

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

1 500 366
1 252 800
10 927 038
6 762 919
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3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 493 768

Ogółem wydatki na zadania powierzone  porozumienia
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące

446 500
446 500
4 500
4 500
442 000

Razem:
w tym:
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
II. Wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3,
2) dotacje na zadania majątkowe

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

56 635 483

45 708 445
30 580 307
17 365 225
13 215 082
4 030 249
8 344 723
1 500 366
1 252 800
10 927 038
6 762 919
850 000
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych na 2012 rok
I DOCHODY
Dz.

Rozdz.

§

Treść

750

75011

0690

Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie
 wpływy z różnych opłat

Razem dz. 750 – Administracja publiczna
852

85203

0690

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
 wpływy z różnych opłat
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wpływy z różnych wpływów

85212
0970

Plan na
2012 r.
929
929
929
2.690
2.690
111.880
111.880

Razem dz. 852 – Pomoc społeczna
Razem dochody

114.570
115.499

II DOTACJE I WYDATKI
Dz.

Rozdz.

750
75011

751
75101

852
85203

85212

Treść

Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie

dotacja celowa

wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wynagr.i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacja celowa

wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wynagr.i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

dotacja celowa

wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wynagr.i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


dotacja celowa

wydatki bieżące w tym:

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

Dotacje

Wydatki

203.000
203.000
203.000





203.000
203.000

203.000
203.000
185.347
17.653

3.090
3.090
3.090




6.006.960
174.960
174.960



3.090
3.090

3.090
3.090
2.774
316
6.006.960
174.960

174.960
174.960
120.169
54.791




5.800.000
5.800.000
 


5.800.000


5.800.000
Strona 1

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wynagr.i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85213

85219

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dotacja celowa

wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Ośrodki pomocy społecznej

dotacja celowa

wydatki bieżące w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany




5.800.000
112.652
195.580
5.491.768



30.000

30.000

30.000





30.000
30.000
30.000

2.000
2.000


2.000

2.000
2.000
6.213.050

6.213.050
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
DOTACJE I WYDATKI
Dz.

Rozdz.

710
71035

754
75406

Treść

Działalność usługowa
Cmentarze

dotacja celowa

wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Graniczna
 wydatki bieżące  dotacja celowe
Ogółem

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

Dotacje

2.500
2.500
2.500




2.500

Wydatki

2.500
2.500

2.500
2.000
2.000
2.000
4.500

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

600
60014

801
80104

Treść

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
1)wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu
Sztumskiego na remont ul. Reja i Lipowej
Oświata i wychowanie
Przedszkola
1) Dotacje – dochody bieżące
1) wydatki bieżące –
 dotacja dla gmin
Ogółem

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

Dotacje otrzyman
e




13.933
13.933
13.933


13.933

Wydatki

400.000
400.000
400.000
400.000
42.000
42.000

42.000
42.000
442.000
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum

Dz.

Rozdz.

600
60014

754
75406

801
80104

80110

80195

851
85153

85154

85195

Treść

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe 
1) Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Straż Graniczna
1) wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola –
1)dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty  dla przedszkola
niepublicznego „Na Słonecznej
Górce”
Gimnazja
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty – dla Niepublicznego
Gimnazjum w Sztumie
Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu j.s.t.,
udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego 
w zakresie oświaty i wychowania
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.
221 ustawy
o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego  w zakresie ochrony zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  dotacje celowe
z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom  w zakresie ochrony zdrowia
Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu j.s.t.,

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

Dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych
Podmiotowe
Celowe

400.000

400.000

Dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych
Celowe
Podmiotowe







2.000



2.000








42.000
42.000

3.000















792.249


708.690

83.559





3.000









53.500



10.000





37.500







6.000
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852
85212

85295

921

92105

92109

92116
92120

926
92605

udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego 
w zakresie ochrony zdrowia
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 zwrot dotacji

Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu j.s.t.,
udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
 dotacje celowe z budżetu j.s.t.,
udzielone w trybie art. 221 ustawy
o. f. p., na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego
 dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 dotacja podmiotowa dla
Sztumskiego Centrum Kultury
Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki
Publicznej
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –
 dotacje na finansowanie lub
dofinansowanie prac
remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 dotacje celowe z budżetu j.s.t.,
udzielone w trybie art. 221
ustawy o. f. p., na finansowanie
lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
 dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie
kultury fizycznej i sportu
Razem
Ogółem w tym na:
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe
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40.000
40.000





2.263.700

8.500




8.500




850.000


172.800




1.963.700




6.000
16.800

850.000

300.000

















150.000











252.500
5.000





247.500

2.263.700

1.334.000
490.300
4.880.249
4.030.249
850.000

792.249
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Lp.

Treść

Rok
rozpoczęcia

Planowany
termin
zakończenia

1

1

2

3

4

5

2
Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej dla obszaru
części Sztumskiego Pola –
etap III
Budowa wodociągu
w Nowej Wsi w tym:
1)roboty budowlane 
450.000 zł,2)nadzory30.000
zł,3)odszkodowania  10.000
zł,4)dokumentacja  40.138
zł,5)inne 10.000 zł
Budowa bezodpływowego
zbiornika na ścieki przy
budynku należącym do
mieszkaniowego zasobu
gminy Piekło 7
Aktywizacja mieszkańców
terenów wiejskich poprzez
remonty świetlic wiejskich
w miejscowościach Czernin,
Sztumskie Pole i Koślinka
oraz urządzenie miejsc
rekreacji
w miejscowościach Górki,
Szpitalna Wieś, Cygusy
i Ramzy Małe.  podzadanie
modernizacja świetlicy
wiejskiej w Czerninie wraz
z terenem przyległym
Aktywizacja mieszkańców
terenów wiejskich poprzez
remonty świetlic wiejskich
w miejscowościach Czernin,
Sztumskie Pole i Koślinka
oraz urządzenie miejsc
rekreacji
w miejscowościach Górki,
Szpitalna Wieś, Cygusy
i Ramzy Małe.  podzadanie
 urządzenie miejsc
rekreacji

Wielkość
Planowana
Nakłady
nakładów
wartość
planowan
zrealizowa
inwestycji
e na 2012
nych

w zł.

3

w zł.

4
5
Dz. 010  Rolnictwo

w zł.

Z tego

Dotacje
Wydatki z budżet
u
budżetow
państwa
e
(kredyt)

6

7

8

Inne: 1)
Kredyty
EFRR 2)
bankowe,
Środki do
pożyczki
pozyskani
WFOŚiG
a w zł 3)
W,
PROW
9

10

2011/2014

2 437 000

37 000

40 000

40 000

0

2010/2012

540 138

284 414

255 724

102 623

153 101

2012

12 000

12 000

12 000

2010/2012

544 580

14 580

530 000

322 543

207 457

2010/2012

43 520

7 520

36 000

22 990

13 010
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6

7

w miejscowościach
Szpitalna Wieś, Ramzy
Małe, Cygusy i Górki
Podniesienie atrakcyjności
wsi poprzez
zagospodarowanie centrum
w miejscowościach
Gościszewo i Węgry.
Utworzenie miejsca
rekreacji w Sztumskiej Wsi
poprzez zagospodarowanie
centrum miejscowości

2010/2012

195 115

13 200

181 915

71 163

110 752

2010/2012

193 394

12 590

180 804

123 663

57 141

Dz. 600  Transport i łączność
8

9

10

Przebudowa dróg
osiedlowych w Sztumie 
osiedle Parkowe w Sztumie
Przebudowa dróg
osiedlowych w Sztumie 
m.in.
ul. Wojciechowskiego,
Zacisze, Kwiatowa,
Radosna, Słoneczna
i Wiejska
Modernizacja drogi
dojazdowej do parkingu
przy ul. Jagiełły w Sztumie

20112014

2 539 580

65 000

474 580

474 580

20112014

2 609 592

135 000

474 592

474 592

2011/2012

49 075

3 075

46 000

46 000

0

630  Turystyka

11

12

Podniesienie atrakcyjności
Szlaku Zamków Gotyckich
na Powiślu– rewitalizacja
i zagospodarowanie
głównych przestrzeni
publicznych w Sztumie
z przywróceniem
historycznego charakteru
centrum Sztumu w tym:1)
system monitoringu
wizyjnego dla centrum
Sztumu  250 000 zł , 2)
przebudowa nawierzchni
ulic i chodników oraz
infrastruktury technicznej
wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej,
małej architektury, zieleni
i parkingów dla centrum
Sztumu  9.318.550 zł, 3)
przebudowa przyłączy
energetycznych
umożliwiających realizację
inwestycji dla centrum
miasta Sztum  189.703 zł,
4) nadzory: inwestorskie,
autorskie i konserwatorsko
archeologiczne  187.333 zł,
5) dokumentacje i inne (
w tym wydatki bieżące
35.600 zł w tym: instrument
elastyczności  24.400 zł
i wynagrodzenia osób
realizujących instrument
elastyczności 11.200 zł) 
689.888 zł
Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku

2007/2012

10 599 874

5 667 783

4 932 091

2 716 090

2 216 001

2007/2012

12 171 171

11 524
786

646 385

628 385

18 000
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Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy
rowerowej łączącej zamek
w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego w tym:1)
modernizacja bulwaru,
budowa parkingu i sieci
podczyszczania wód
opadowych  9.375.142 zł, 2)
monitoring Bulwaru 
857.530 zł, 3) ścieżki pieszo
rowerowe 514.800 zł, 4)
oznakowanie ścieżek pieszo
rowerowych  100.000 zł, 5)
dokumentacje i inne 
1.166.699 zł, 6)rozbudowa
monitoringu  100.000 zł, 7)
budowa ramp dla rowerów
w ramach
zagospodarowania terenu
bulwaru ( w tym roboty
budowlane 22 000zł, nadzór
inwestorski 1 000zł, inne
wydatki 1 000zł) – 24.000 zł,
8) budowa wzmocnienia
skarpy przy bulwarze oraz
stojaków na rowery (w
tym: roboty budowlane 20
000zł, nadzór inwestorski
2 000zł, stojaki na rowery
10 000zł, inne wydatki
1 000zł)  33 000zł
13

14

15

16
17
18
19

20

Zakup nieruchomości
gruntowych, budynków
i urządzeń
Modernizacja budynku
użytkowego Reja 11b
położonego przy plaży
miejskiej w Sztumie
Budowa świetlicy wiejskiej
w Białej Górze 
dokumentacja
Zakup serwera wraz
z systemem operacyjnym
Rozbudowa i modernizacja
sieci lokalnej
Zakup oprogramowania
antywirusowego
Zakup samochodu
służbowego
Zagospodarowanie terenu
wokół budynku Urządu
Miasta i Gminy w Sztumie

2012

Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa
300 000
300 000

2010/2012

360 000

2012/2013

350 000

2012

350 000

350 000

40 000

40 000

Dz. 750  Administracja publiczna
20 000
20 000

20 000

2012

20 000

2012

5 000

2012

2012/2014

10 000

300 000

20 000

20 000

5 000

5 000

74 000

74 000

74 000

1 600 000

100 000

100 000



Dz. 801  Oświata i wychowanie

21

22

Adaptacja pomieszczeń
z przeznaczeniem na sale
przedszkolne Publicznego
Przedszkola w Czerninie na
parterze budynku Zespołu
Szkół w Czerninie
Wykonanie drenażu
opaskowego wokół hali

2012

265 000

265 000

265 000

2012

10 000

10 000

10 000
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sportowej w Gimnazjum Nr
1 w Sztumie
Dz. 851  Ochrona zdrowia
23

Urządzenie i doposażenie
placów zabaw na terenie
Miasta i Gminy Sztum

2012

66 660

66 660

66 660

Dz. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

Lampa solarna wraz
z montażem w m. Piekle 
fundusz sołecki
2 lampy solarowe wraz
z montażem w m.
Sztumskie Pole  fundusz
sołecki
Lampa solarna wraz
z montażem w m. Nowa
Wieś  fundusz sołecki
2 lampy solarowe wraz
z montażem w m. Postolin 
fundusz sołecki
Lampa solarowa wraz
z montażem w m.Sztumska
Wieś  fundusz sołecki
Budowa kanalizacji
deszczowej Os. Na
Wzgórzu w Sztumie
Zagospodarowanie terenów
nad Jeziorem Barlewickim
oraz Wzgórza Zamkowego
wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą
Zakup wiaty przystankowej
w m. Sztumska Wieś 
fundusz sołecki
Zakup wiaty przystankowej
w m. Postolin  fundusz
sołecki
Zakup 2 wiat
przystankowych w m.
Czernin  fundusz sołecki
Zakup i montaż świątecznej
dekoracji ulicznej

2012

8 000

8 000

8 000

2012

16 000

16 000

16 000

2012

8 000

8 000

8 000

2012

16 000

0

16 000

16 000

2012

8 000



8 000

8 000

2009/2012

895 000

278 000

617 000

617 000

2012/2018

4 897 789



226 557

226 557

2012

6 000

6 000

6 000

2012

5 028

5 028

5 028

2012

10 000

10 000

10 000

2012

65 000

65 000

65 000

0

Dz. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35

36

37

38

Dotacja dla instytucji
kultury  Sztumskiego
Centrum Kultury na
remont i przebudowę
budynku Sztumskiego
Centrum Kultury
Dotacje dla instytucji
kultury  Sztumskie
Centrum Kultury na
wykonanie nagłośnienia sali
kinowej
Dotacje dla instytucji
kultury  Sztumskie
Centrum Kultury na
oświetlenie sal ( w tym;
kinowej)
Dotacje dla instytucji
kultury  Sztumskie
Centrum Kultury na
adaptację pomieszczeń
piwnic w budynku SCK

2012

100 000

2012

100 000

100 000

120 000

120 000

120 000

2012

250 000

250 000

250 000

2012

380 000

380 000

380 000
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39

Renowacja murów przy ul.
Osińskiego

2009/2012

59 132

38 430

20 702

20 702

Dz. 926  Kultura fizyczna
40

41

Zakup urządzeń na plac
zabaw  stół betonowy m.
Koniecwałd  fundusz
sołecki
Zakup 2 bramek do gry
w piłkę nożną z siatkami
m.Barlewice  fundusz
sołecki

2012

4 000

2012

6 000
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4 000

4 000

6 000

6 000
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r.

Treść
Lp.
1.
2.
3.
I
1.

Planowane dochody
Planowane wydatki
Wynik  deficyt
Źródła sfinansowania deficytu
Nadwyżki z lat ubiegłych

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

Klasyfikacja przychodów
i rozchodów

§ 957

Kwota
Plan na 2012 r.
55.215.921
56.635.483
 1.419.562
1.419.562
1.419.562

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Dochody gromadzone na wyodrębnionym
rachunku i wydatki
Przedszkola
801
80104
Stołówki szkolne
801
80148
Ogółem

Id: EXWVGJUDGNCIPEMPQMSPZIPWR. Podpisany

Stan środków
obrotowych na początku
roku


Dochody
Ogółem
603.170

Wydatki
Ogółem

Stan środków
obrotowych na koniec
roku

603.170






299.630

299.630








303.540
603.170

303.540
603.170
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

Lp

Kwota

Płatne Dz. Roz. §

Zakup do świetlicy wiejskiej :
 kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym  mebli elementy poniżej 3.500,
zł
Sztumskie
Zakup i montaż dwóch lamp solarnych
Pole
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Ul.
Wykonanie prac pielęgnacyjnoporządkowych związanych z utrzymaniem zieleni,
Domańskiego usunięcie zakrzaczeń, zadrzewień
Piekło
Zakup i montaż lampy solarnej
Zakup urządzeń na plac zabaw elementy poniżej 3.500, zł

1.000
7.200

700700054210
700700054210

16.000
1.908
6. 600

900 900156060
700700054210
900900044300

8.000
4.693

900 900156060
926926954210

5.
6.

Gościszewo
Nowa Wieś

7

Biała Góra

23.814
8.000
3500
3500
4.000
6.300

700700054270
900 900156060
754754124210
926926954210
754754124210
926926954210

8
9

Uśnice
Czernin

10
11

Zajezierze
Postolin

12
13
14
15

Parowy
Kępina
Gronajny
Koniecwałd

16.
17

Pietrzwałd
Barlewice

18

Sztumska
Wieś

13.312
13.800
10.000
10. 900
16.000
5.028
6.300
8.192
9.620
10.700
4.000
2.000
8.400
6.000
7.288
8.000
6.000
1.000
241.055
154.027
87.028

600600164270
600600164270
900900956060
600600164270
900 900156060
900900956060
600600164210
600600164210
700700054270
700700054210
926926956060
926926954210
700700054210
926926956060
926926954270
900 900156060
900900956060
600600164210

1.

2.
3.
4

Nazwa
sołectwa
Koślinka

Nazwa zadania

Remont dachu remizy OSP w Gościszewie
Zakup i montaż lampy solarnej
Zakup mebli dla OSP elementy poniżej 3.500, zł
Zakup ławek, kosza na śmieci na plac zabaw elementy poniżej 3.500, zł
Zakup dla OSP :
 ubrań roboczotreningowych
 sprzętu
Zakup urządzeń na plac zabaw  elementy poniżej 3.500, zł
Remont drogi prowadzącej do Parpar w kierunku sklepu
Remont ulicy Krótkiej
Zakup dwóch wiat przystankowych
Remont drogi gminnej w kierunku Brzezi Ostrów
Zakup i montaż dwóch lamp solarnych
Zakup wiaty przystankowej
Zakup płyt Yubmo
Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Gronajnach
Zakup mebli (ławki, stoły parasole , namioty)  elementy poniżej 3.500, zł
Zakup urządzeń na plac zabaw  stół betonowy
Konik na sprężynie
Zakup mebli do świetlicy wiejskiej elementy poniżej 3.500, zł
Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami
Przygotowanie placu rekreacyjnowypoczynkowego
Zakup i montaż lampy solarnej
Zakup wiaty przystankowej
Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi
RAZEM w tym :
1/ wydatki bieżące
2/ wydatki majątkowe
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