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Załącznik Nr 1 
 
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 827 077 zł 

 

 
Zadania własne gminy 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 964 812 zł 
 
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 7 852 891 zł 
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 
7 852 891 zł  /WBI/ 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie  111 921 zł 
Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie  111 921 zł  /WBI/ 
 
 
Zadania zlecone ustawowo gminie 
 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa w kwocie  381 400 zł 
 
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie  381 400 zł 
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie  381 400 zł  /WBI/ 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 325 318 zł 
 
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 
1 325 318 zł 
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 325 318 zł  
/WBI/ 
 
 
 



4 

 

Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  36 000 zł 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie  36 000 zł 
Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie  36 000 zł  /WBI/ 
 
 
Zadania zlecone ustawowo powiatowi 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  114 848  

 

 
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 
 114 848 zł 
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat w kwocie  114 848 zł  /WBI/ 
 
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie  4 699 zł 
 
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności w kwocie  4 699 zł 
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat w kwocie  4 699 zł  /WBI/ 
 
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 827 077 zł 
 
 
Zadania własne gminy 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 964 812 zł 
 
 
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 7 852 891 zł 
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000 000 zł  /EDU/ 
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  600 000 zł  /EDU/ 
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie  200 000 zł  /EDU/ 
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Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  60 000 zł  /EDU/ 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  400 000 zł  /EDU/ 
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  82 000 zł  /EDU/ 
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie  200 891 zł  /EDU/ 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  310 000 zł  /EDU/ 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie  111 921 zł 
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
w kwocie  111 921 zł  /EDU 3/ 
 
 
Zadania zlecone ustawowo gminie 
 
 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa w kwocie  381 400 zł 
 
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie  381 400 zł 
Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie  381 400 zł  
/UM/BAG/ 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 325 318 zł 
 
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 
1 325 318 zł 
Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych w kwocie  73 622 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  14 814 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  2 547 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie   371 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 233 964 zł  /EDU/ 
 
 
Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  36 000 zł 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie  36 000 zł 
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  4 365 zł  /EDU 3/ 
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie   246 zł  /EDU 3/ 
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Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  31 389 zł  /EDU 3/ 
 
 
Zadania zlecone ustawowo powiatowi 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  114 848 zł 
 
 
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
w kwocie 114 848 zł 
Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych w kwocie  20 206 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie   950 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie   164 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie   23 zł  /UM/WE/ 
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  93 505 zł  /EDU/ 
 
 
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie  4 699 zł 
 
 
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności w kwocie  4 699 zł 
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  3 506 zł  /MOPS/ 
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie   608 zł  /MOPS/ 
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie   85 zł  /MOPS/ 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie   500 zł  /MOPS/ 


