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PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 ROKU
Lp

Nazwa
środka specjalnego

Dział

Rozdz.

Planowane
na 2004 rok przychody

Planowane na 2004 rok wydatki
Ogółem

1

2

3

4

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1

Miejski Zarząd Dróg

600

60016

2

Szkoły podstawowe

801

80101

5

w tym wpłata
do budżetu

6

7

2.835.826,00

2.967.467,00

0,00

700.000,00

690.000,00

0,00

172.026,00

198.190,00

0,00

bieżące wpływy z usług z tytułu
wydatki na remonty bieżące dróg
zajęcia pasa drogowego, opłaty za
umieszczanie reklam w pasie
drogowym, wpłaty z tytułu
wydawanych zezwoleń na przejazdy
pojazdów ponadnormatywnych,
opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach
publicznych

dobrowolne wpłaty, darowizny i
bieżące wydatki związane z
odsetki bankowe, opłaty związane z eksploatacją budynków, zakup
umowami wynajmu lokali szkolnych, środków czystości, materiałów,
oraz wspólną organizację imprez
remont lub uszkodzenie utraconego
dochodowych, wpłaty instytucji na mienia placówek, zakup sprzętu i
organizację imprez, wpłaty na
wyposażenia, zakup pomocy
pokrycie kosztów przygotowania naukowych i dydaktycznych, opłaty
posiłków w stołówkach
za organizację imprez dla uczniów

3

4

3

1

Gimnazja

2

801

80110

4

Żłobki miejskie

853

85305

5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

852

85219

6

Przedszkola miejskie

801

80104

5

6

7

78.800,00

83.600,00

0,00

125.000,00

175.549,00

0,00

125.000,00

155.000,00

0,00

1.635.000,00

1.665.128,00

0,00

dobrowolne wpłaty, darowizny i
bieżące wydatki związane z
odsetki bankowe, opłaty związane z eksploatacją budynków, zakup
umowami wynajmu lokali szkolnych, środków czystości, materiałów,
wpłaty z tytułu organizacji imprez remont lub uszkodzenie utraconego
dochodowych, wpłaty instytucji na mienia placówek, zakup sprzętu i
organizację imprez, wpłaty na
wyposażenia, zakup pomocy
pokrycie kosztów przygotowania
naukowych i dydaktycznych, opłaty
posiłków w stołówkach
za organizację imprez dla uczniów
bieżące wpłaty za wyżywienie,
odszkodowania za uszkodzone
mienie

bieżące wydatki związane z
zakupem artykułów żywnościowych,
zabawek i pomocy dydaktycznych,
sprzętu i wyposażenia, remont lub
odtwarzanie uszkodzonego lub
utraconego mienia

spadki, zapisy, darowizny, wpłaty finansowe wspieranie osób i rodzin
dochodów z organizowanych w
korzystających z pomocy
celach charytatywnych imprez,
społecznej, bieżące wydatki
wpłaty w związku z wykonaniem
rzeczowe związane z
umów sponsoringu, odszkodowania funkcjonowaniem ośrodków
i wpłaty za utracone lub uszkodzonewsparcia podległych MOPS, zakup
mienie jednostki, dochody
sprzętu i wyposażenia, remonty lub
otrzymywane z tytułu świadczonych odtworzenie uszkodzonego lub
odpłatnie usług dla osób nie
utraconego mienia jednostki,
przebywających na stałe w
wydatki na cele wskazane przez
jednostkach pomocy społecznej
darczyńcę, poprawa standardu
usług w jednostkach pomocy
społecznej
bieżące wpłaty za wyżywienie, oraz bieżące wydatki związane z
wpłaty z tytułu organizacji imprez zakupem środków żywności,
dochodowych, darowizny,
zakupem zabawek i pomocy
odszkodowania za utracone lub
dydaktycznych oraz zakupem
uszkodzone mienie jednostki
sprzętu i wyposażenia

1

2

3

4

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1

Szkoły ponadpodstawowe

801

OGÓŁEM

80195

5

6

7

1.017.010,00

1.050.565,00

0,00

1.017.010,00

1.050.565,00

0,00

3.852.836,00

4.018.032,00

0,00

dobrowolne wpłaty, darowizny i
bieżące wydatki na zakup artykułów
odsetki bankowe, bieżące wpłaty za żywnościowych, zakup środków
wyżywienie, oraz z tytułu
czystości, materiałów do produkcji
organizacji imprez dochodowych, warsztatowej i drobnych remontów
opłaty za wynajm lokali szkolnych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup
wpłaty instytucji na organizacje
pomocy naukowych i
imprez, wpływy z usług
dydaktycznych, opłaty za
warsztatowych, opłaty uczniów za organizację imprez sportowych i
pobyt w internatach
okolicznościowych oraz koszty
ubezpieczenia, bieżące wydatki
związane z eksploatacją budynku

