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PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023 

Przewidywane Projekt 
Paragraf* Wyszczególnienie* Rodzaj** wykonanie w planu na %

2021 roku 2022 rok 

I 1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 5:4 I 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

w tym: powiat zawarteporozumienia (wymienićjakie)

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

w tym: powiat zawarteporozumienia (wymienićjakie)

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

w tym: wymienić dotowane zadania

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w tym: zawarte umowy (wymienićjakie)

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty BHP

w tym:
dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli
fundusz zdrowotny dla nauczycieli
inne (wymienićjakie)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
w tym: diety dla radnych



inne (wymienić jakie)

3110 Świadczenia społeczne

pomocpieniężna dla rodzin zastępczych , pomoc dla osób
które osiągnęłypełnoletniość w rodzinie zastępczej oraz

w tym: pomoc dla osób pełnoletnich opuszczającychjednostki
pomocy społecznej

inne (wymienićjakie)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, inne
dodatki, wzrost wysługi
nagrodyjubileuszowe
odprawy emerytalne i rentowe
inne (wymienićjakie)

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

wynagrodzenia wypłacane napodstawie umowy zlecenia

w tym: (proszę wskazać cel i okres najaki zawarto umowę)
wynagrodzenia wypłacane napodstawie umowy o dzieło
(proszę wskazać cel i okres na jaki zawarto umowę

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia
zakup opalu (wymienićjaki)
zakuppaliwa
zakupprasy,książek, dzienników urzędowych

zakup materiałów biurowych,

w tym: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów,
kserokopiarek i komputerów
zakup artykułów gospodarczych
zakup części zamiennych
zakup środków czystości
zakup materiałów do remontu
inne (wymienićjakie)

4220 Zakup środków żywności

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych
leki

w tym: materiały opatrunkowe (pieluchomajtki)
inne (wymienićjakie)

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
w tym: pomoce naukowe



pomoce dydaktyczne

książki, podręczniki

inne (wymienićjakie)
4260 Zakup energii

energia elektryczna

w tym: energia cieplna
woda
gaz

4270 Zakup usług remontowych

naprawy, konserwacje maszyn, urzqdzeń, sprzętu biurowego, środków
transportuw tym:
usługi budowlano-monta:::owe, w zakresie remontów i konserwacji
pomies=c=eń i budynków

4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

usługi drukarskie
usługipocztowe
usługi transportowe

w tym: usługi komunalne
usługi kominiarskie
wywóz śmieci
inne (wymienićjakie)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe
korzystanie z samochodów prywatnych do celów

w tym: służbowych
podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki
ubezpieczenia transportowe

w tym: ubezpieczenie mienia
inne (wymienićjakie)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości

4520 Opłaty na rzecz budżetówjednostek samorządu
terytorialnego

4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

4810 Rezerwy
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym: nazwa inwestycji



nazwa inwestycji

nazwa inwestycji

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zakupywaneprzedmioty

w tym: zakupywane przedmioty
zakupywaneprzedmioty

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

w tym:
porozumienia
umowy

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

porozumienia
w tym:

umowy

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek

z tytułu kredytu umowa nr
w tym:

z tytułu kredytu umowa nr

RAZEM: 

podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika wydziału /
kierownika/dyrektora

jednostki
i głównego księgowego

numer telefonu kontaktowego miejscowość, data

* w pozycji „Paragraf' należy pamiętać, że klasyfikacja jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest O lub
jedna z cyfr od 1 do 9, natomiast w pozycji „Wyszczególnienie" winno być wpisane brzmienie
paragrafów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSOW z dnia 2 marca 20 l O r. w
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, w projekcie planu wykazane winny być jedynie te paragrafy,
które dotyczą danego działu, rozdziału z pominięciem pozycji zerowych.

** należy podać rodzaj wydatków np.: własne, zlecone, porozumienia z JST i AR.
s 
dr 



W części opisowej planowanych wydatków budżetowych proszę wskazać wielkości kwotowe wraz ze
szczegółowym omówieniem poszczególnych rodzajów planowanych wydatków z uwzględnieniem

podziału ich na przedsięwzięcia , programy, projekty, zadania w zależności od możliwego
dookreślenia stopnia ich szczegółowości.


