Projekt
z dnia 2 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV.
.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 219 ust. 3, art. 220 ust.1, art. 235 ust. 1 i 4, art.236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art.242 ust. 1 i 3, art. 243,
art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 61 351 763,29 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące w kwocie 55 163 973,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie
179 559,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 6 187 790,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie
5 037 790,29 zł
3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik nr 1.
§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 67 773 755,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 54 674 582,44 zł,
b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie nr 13 099 173,49 zł, w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 9 778 673,49 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 446 597,44 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 030 416,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 416 181,44 zł.
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 097 200,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 163 990,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie
229 651,00 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł,
f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.
3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 421 992,64 zł zostanie pokryty w całości przychodami
pochodzącymi z kredytu.
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§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 8 759 076,60 zł oraz rozchody
budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 337 083,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 400 000,00 zł w tym:
1) rezerwa ogólna 210 000,00 zł,
2) rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 190 000,00 zł.
§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych
ustawami ( wg załącznika nr 6 i 7) w tym:
a) dochody w kwocie 15 926 133,00 zł,
b) wydatki w kwocie 15 926 133,00 zł.
2) dochody w wysokości 430 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz kwotę 430 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie
narkomanii – 72 316,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 357 684,00 zł (wg załącznika nr 8),
3) dochody w wysokości 21 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz
kwotę 21 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 9),
4) dochody w wysokości 5 217 349,29 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki
w wysokości 10 008 324,49 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wg załacznika 4),
5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 800,00 zł,
6) dochody w wysokości 3 692 618,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki
w wysokości 3 692 618,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych (wg załącznika 10),
7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 908 633,00 zł zgodnie z załącznikiem nr
11, w tym:
a) dotacje podmiotowe w kwocie 2 458 000,00 zł,
b) dotacje przedmiotowe w kwocie 837 300,00 zł,
c) dotacje celowe w kwocie 613 333,00 zł.
8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 459 184,88 zł zgodnie
z załącznikiem nr 11, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 1 448 784,88 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 4 010 400,00 zł.
9) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 85 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
10) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostki samorządu terytorialnego w kwocie
613 333,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 051 860,00 zł
i kosztów w wysokości 2 051 860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości
33 500,00 zł i wydatków w wysokości 33 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 421 992,64 zł,
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 337 083,96 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:
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1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 421 992,64 zł,
b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 337 083,96 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian
planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Górny
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan dochodów
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

Plan ogółem

3

4

5

bieżące
010

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

01095

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
020
02001
0970
600
60016
0640
0690
0920

2057

700
70004
0690
70005
0470

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy z różnych dochodów
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wpływy z różnych opłat
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

600,00
500,00
500,00
500,00
75 540,00
75 540,00
20,00
20 000,00
20,00

55 500,00

507 949,00
100 000,00
100 000,00
310 850,00
100,00
150 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

750,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

140 000,00

0640

70095

600,00
600,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Pozostała działalność
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0640

710
71035
750
75011

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Wpływy z pozostałych odsetek

15 000,00
20,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

69 465,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

12 594,00

Działalność usługowa
Cmentarze
0690 Wpływy z różnych opłat
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

75023

751

20,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
0640
kosztów upomnień
0970 Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

75101

364 000,00
364 000,00
364 000,00
311 009,00
295 009,00
294 999,00

10,00
16 000,00
6 000,00
10 000,00
2 796,00
2 796,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2 796,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

23 367 746,00

756
75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

60 020,00

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

60 000,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
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Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 752 247,00

0310
0320
0330
0340
0500

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

5 376 800,00
2 400,00
312,00
170 000,00
5 000,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych

75615

3 086 148,00

0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

2 392 000,00
28 795,00
51,00
200 000,00
40 000,00
1 500,00
2 500,00
360 000,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

20 000,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych

41 302,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
0480
alkoholowych
0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat
0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

758
75801

177 735,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616

75621

20 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
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75807
75814

75831
801
80101

80104

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

852
85203

85213

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0970 Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
0920 Wpływy z pozostałych odsetek

6 000,00
4 000,00
2 000,00
6 000,00
642 950,00
87 000,00
289 000,00

5 500,00
1 300,00
260 150,00
1 969 668,00
663 448,00
1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

662 448,00

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

50 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
85214

7 527 543,00
1 393 731,00
1 393 731,00
41 000,00
40 000,00
1 000,00
221 933,00
221 933,00
660 950,00
18 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
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85216

85219

85228

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

153 780,00

Zasiłki stałe
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

474 040,00
2 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

471 540,00

Ośrodki pomocy społecznej
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0970 Wpływy z różnych dochodów

233 800,00
7 000,00
600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

226 200,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług

208 300,00
110 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

85230

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

85295
855
85501

Pozostała działalność
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
0900
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
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98 000,00

300,00
183 800,00
183 800,00
1 000,00
1 000,00
14 960 390,00
9 005 500,00
500,00
5 000,00

9 000 000,00

5 457 000,00
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Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
0900
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
85504

Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

85505

85513

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
0970 Wpływy z różnych dochodów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
2010
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
90002
0490
90019
90026

2 000,00
15 000,00
5 400 000,00

40 000,00
408 890,00
408 890,00
30 000,00
30 000,00

59 000,00

59 000,00
3 758 618,00
42 000,00

42 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi

3 692 618,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3 692 618,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

21 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

21 000,00
2 700,00

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

2 200,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

500,00
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90095

Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300,00
300,00
55 163 973,00
179 559,00

majątkowe
600
60016

700
70005

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
0760
wieczystego w prawo własności
0770

70095

900
90001

801 572,00
801 572,00
801 572,00
4 151 131,29
1 150 000,00
150 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 000 000,00

Pozostała działalność

3 001 131,29

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

517 363,75

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

132 421,13

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

1 897 089,31

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
6259
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki

454 257,10

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 235 087,00
1 235 087,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
majątkowe
Id: BC9CBA56-63F6-49FD-8FC9-5FC69CB59B8F. Projekt

razem:

1 235 087,00

6 187 790,29
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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5 037 790,29
61 351 763,29
5 217 349,29
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan wydatków
Z tego:
Dział Rozdział Grupa
010
01030
1100
600
60004
1100
60014
1610
60016
1100

1101

Nazwa

Plan

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

800,00
800,00

800,00
800,00

0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i
zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
Drogi publiczne gminne
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

4 533 205,60
150 000,00

783 633,60
150 000,00

3 749 572,00
0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

283 333,00

0,00

283 333,00

283 333,00

0,00

283 333,00

4 099 872,60

633 633,60

3 466 239,00

600 433,60

600 433,60

0,00

21 250,00

21 250,00

0,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
związane z programami finansowanymi środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.
3 pkt 4 ustawy)
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1102

1401

1402

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
związane ze współfinansowaniem programów z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z
programami finansowanymi środkami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4
ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane
ze współfinansowaniem programów z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

3 750,00

3 750,00

0,00

6 900,00

6 900,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1600

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

1 434 667,00

0,00

1 434 667,00

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

801 572,00

0,00

801 572,00

1602

Współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

900 000,00

0,00

900 000,00

1610

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i
zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

330 000,00

0,00

330 000,00

7 875 085,49
290 000,00

722 401,00
290 000,00

7 152 684,49
0,00

290 000,00

290 000,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500 400,00

120 400,00

380 000,00

1100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

120 400,00

120 400,00

0,00

1600

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

380 000,00

0,00

380 000,00

700
70004
1100
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

Id: BC9CBA56-63F6-49FD-8FC9-5FC69CB59B8F. Projekt

Strona 2

70095

7 084 685,49

312 001,00

6 772 684,49

165 150,00

165 150,00

0,00

1101

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
związane z programami finansowanymi środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.
3 pkt 4 ustawy)

55 000,00

55 000,00

0,00

1102

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
związane ze współfinansowaniem programów z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

45 000,00

45 000,00

0,00

1401

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z
programami finansowanymi środkami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4
ustawy)

8 100,00

8 100,00

0,00

1402

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane
ze współfinansowaniem programów z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

38 751,00

38 751,00

0,00

1600

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

460 000,00

0,00

460 000,00

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1 897 089,31

0,00

1 897 089,31

1602

Współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

3 765 810,30

0,00

3 765 810,30

1100

Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
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1611

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i
zakupy inwestycyjne na programy finansowane
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

517 363,75

0,00

517 363,75

1612

Wydatki o charakterze dotacyjnym na
współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

132 421,13

0,00

132 421,13

450 510,00
86 510,00

450 510,00
86 510,00

0,00
0,00

86 510,00

86 510,00

0,00

364 000,00

364 000,00

0,00

364 000,00

364 000,00

0,00

5 061 629,00
294 999,00

5 061 629,00
294 999,00

0,00
0,00

294 999,00

294 999,00

0,00

235 200,00

235 200,00

0,00

13 500,00

13 500,00

0,00

220 700,00

220 700,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

4 126 700,00

4 126 700,00

0,00

738 200,00

738 200,00

0,00

16 000,00

16 000,00

0,00

710
71004
1100
71035
1100
750
75011
1400
75022
1100
1300
1400
75023
1100
1300

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Cmentarze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
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1400
75075
1100
1300
1400
75095
1100
1400

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751
75101
1100
754
75412
1100
75495
1200
1600
757

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Pozostała działalność
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Obsługa długu publicznego
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3 372 500,00

3 372 500,00

0,00

239 730,00

239 730,00

0,00

214 230,00

214 230,00

0,00

15 500,00

15 500,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

147 000,00

147 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

2 796,00

2 796,00

0,00

2 796,00

2 796,00

0,00

2 796,00

2 796,00

0,00

45 150,00
5 150,00

15 150,00
5 150,00

30 000,00
0,00

5 150,00

5 150,00

0,00

40 000,00

10 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

787 144,00

787 144,00

0,00
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Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki

75702

1100
1810
75704

1800
758
75814
1100
75818
1100
801
80101
1100
1200
1300
1400
80103

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art.
236 ust. 3 pkt 6 ustawy)
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust.
3 pkt 5 ustawy)
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
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650 000,00

650 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

137 144,00

137 144,00

0,00

137 144,00

137 144,00

0,00

415 000,00
15 000,00

415 000,00
15 000,00

0,00
0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

15 496 466,00
9 125 368,00

15 496 466,00
9 125 368,00

0,00
0,00

982 703,00

982 703,00

0,00

1 200 400,00

1 200 400,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

6 922 265,00

6 922 265,00

0,00

279 644,00

279 644,00

0,00
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1100
1400
80104
1100
1200
1300
1400
80106
1200
80113
1100
80146
1100

80149

1200
80150
1100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Przedszkola
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
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51 280,00

51 280,00

0,00

228 364,00

228 364,00

0,00

4 300 000,00

4 300 000,00

0,00

558 069,00

558 069,00

0,00

2 118 000,00

2 118 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

1 619 931,00

1 619 931,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

48 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

48 000,00

0,00

540 000,00

540 000,00

0,00

540 000,00

540 000,00

0,00

1 142 754,00

1 142 754,00

0,00

32 883,00

32 883,00

0,00
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1200
1400
80195
1100
1300
1400
851
85153
1100
1400
85154
1100
1200
1300
1400
85195
1200
852
85202

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Pozostała działalność
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
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116 000,00

116 000,00

0,00

993 871,00

993 871,00

0,00

16 700,00

16 700,00

0,00

4 700,00

4 700,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

433 000,00
72 316,00

433 000,00
72 316,00

0,00
0,00

59 500,00

59 500,00

0,00

12 816,00

12 816,00

0,00

357 684,00

357 684,00

0,00

167 684,00

167 684,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

4 882 168,00
385 000,00

4 882 168,00
385 000,00

0,00
0,00
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1100
85203
1100
1400
85205
1100
85213
1100
85214
1300
85215
1300
85216
1100
1300
85219
1100
1300

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Ośrodki wsparcia
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Zasiłki stałe
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
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385 000,00

385 000,00

0,00

758 808,00

758 808,00

0,00

198 128,00

198 128,00

0,00

560 680,00

560 680,00

0,00

4 610,00

4 610,00

0,00

4 610,00

4 610,00

0,00

50 500,00

50 500,00

0,00

50 500,00

50 500,00

0,00

303 780,00

303 780,00

0,00

303 780,00

303 780,00

0,00

547 000,00

547 000,00

0,00

547 000,00

547 000,00

0,00

476 540,00

476 540,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

471 540,00

471 540,00

0,00

1 313 660,00

1 313 660,00

0,00

111 480,00

111 480,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00
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1400
85220
1100
85228
1100
1300
1400
85230
1300
85295
1100
1300
1400
854
85401
1100
1400
85415
1300

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Pomoc w zakresie dożywiania
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
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1 198 680,00

1 198 680,00

0,00

9 600,00

9 600,00

0,00

9 600,00

9 600,00

0,00

697 500,00

697 500,00

0,00

23 200,00

23 200,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

670 800,00

670 800,00

0,00

267 270,00

267 270,00

0,00

267 270,00

267 270,00

0,00

67 900,00

67 900,00

0,00

21 400,00

21 400,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

144 634,00
114 634,00

144 634,00
114 634,00

0,00
0,00

4 484,00

4 484,00

0,00

110 150,00

110 150,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00
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855
85501
1100
1300
1400

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502

1100
1300
1400
85504
1100
1300
1400
85505
1200

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Wspieranie rodziny
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3
pkt 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
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15 618 990,00
9 018 000,00

15 618 990,00
9 018 000,00

0,00
0,00

25 500,00

25 500,00

0,00

8 923 500,00

8 923 500,00

0,00

69 000,00

69 000,00

0,00

5 502 900,00

5 502 900,00

0,00

60 600,00

60 600,00

0,00

4 860 000,00

4 860 000,00

0,00

582 300,00

582 300,00

0,00

640 090,00

640 090,00

0,00

131 430,00

131 430,00

0,00

396 700,00

396 700,00

0,00

111 960,00

111 960,00

0,00

399 000,00

399 000,00

0,00

399 000,00

399 000,00

0,00

Strona 11

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

85513

59 000,00

59 000,00

0,00

59 000,00

59 000,00

0,00

8 322 935,00
2 344 017,00

6 156 018,00
269 600,00

2 166 917,00
2 074 417,00

220 000,00

220 000,00

0,00

34 600,00

34 600,00

0,00

1402

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane
ze współfinansowaniem programów z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

15 000,00

15 000,00

0,00

1600

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

310 000,00

0,00

310 000,00

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1 235 087,00

0,00

1 235 087,00

529 330,00

0,00

529 330,00

3 692 618,00

3 692 618,00

0,00

1100
900
90001
1100

1401

1602
90002

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z
programami finansowanymi środkami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4
ustawy)

Współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Gospodarka odpadami komunalnymi
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Strona 12

1100
1400
90003
1100
90004
1100
90013
1100
90015
1100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Schroniska dla zwierząt
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019
1100
1200
1610
90026
1100
90095
1100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i
zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
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3 557 018,00

3 557 018,00

0,00

135 600,00

135 600,00

0,00

445 000,00

445 000,00

0,00

445 000,00

445 000,00

0,00

490 000,00

490 000,00

0,00

490 000,00

490 000,00

0,00

45 400,00

45 400,00

0,00

45 400,00

45 400,00

0,00

816 400,00

816 400,00

0,00

816 400,00

816 400,00

0,00

21 000,00

13 500,00

7 500,00

12 000,00

12 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

7 500,00

0,00

7 500,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

260 000,00

0,00

208 500,00

123 500,00

85 000,00

105 500,00

105 500,00

0,00
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1200
1400
1600
921
92109
1200
92116
1200
92118
1200
92120
1100
92195
1200
926
92604
1200
92605

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236
ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Biblioteki

3 000,00

3 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

2 561 000,00
1 093 000,00

2 561 000,00
1 093 000,00

0,00
0,00

1 093 000,00

1 093 000,00

0,00

625 000,00

625 000,00

0,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2

625 000,00

625 000,00

0,00

Muzea
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Pozostała działalność
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2
ustawy)
Zadania w zakresie kultury fizycznej

740 000,00

740 000,00

0,00

740 000,00

740 000,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

38 000,00

0,00

1 143 242,84
837 300,00

1 143 242,84
837 300,00

0,00
0,00

837 300,00

837 300,00

0,00

272 000,00

272 000,00

0,00

272 000,00

272 000,00

0,00

33 942,84

33 942,84

0,00

33 942,84

33 942,84

0,00

67 773 755,93

54 674 582,44

13 099 173,49

1200

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2

1100

Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wydatki razem:

92695
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział
600

Rozdział

Grupa

60014
1610

60016
1600

Plan zadań inwestycyjnych
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

283 333,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów
Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy
miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja
dla Powiatu Człuchowskiego

283 333,00

Drogi publiczne gminne
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Dokumentacja techniczna budowy dróg gminnych

1601

1602

Wartość
3 749 572,00
283 333,00

3 466 239,00
1 070 667,00
100 000,00

Modernizacja dróg gminnych - ul. Leśna, ul. Zielona, ul.
Mieszka I, ul. Stajenna, ul. Wojska Polskiego - dojazd do
budynku 34a, ul. Garbarska - parking

1 084 667,00

Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze
ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci
publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko
- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

250 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

801 572,00

Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze
ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci
publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko
- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

801 572,00

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

900 000,00

Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze
ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci
publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko
- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

900 000,00
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1610

700

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

330 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową
ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej
Człuchów

330 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
1600
70095
1600

1601

1602

1611

1612

754
75495
1600

900

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Wykup gruntów
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

1600

1601

380 000,00
380 000,00
6 772 684,49
460 000,00

Modernizacja budynków komunalnych

150 000,00

Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie

310 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1 897 089,31

Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie

1 897 089,31

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

3 765 810,30

Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie

3 765 810,30

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne na programy finansowane środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy)

517 363,75

Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje

517 363,75

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

132 421,13

Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje

132 421,13

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

30 000,00

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego

30 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

7 152 684,49
380 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
na terenie MOF Chojnice - Człuchów
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
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30 000,00

2 166 917,00
2 074 417,00
310 000,00
310 000,00
1 235 087,00
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Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
na terenie MOF Chojnice - Człuchów
1602

90019
1610
90095
1600

1 235 087,00

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

529 330,00

Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
na terenie MOF Chojnice - Człuchów

529 330,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

7 500,00

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

7 500,00

Utylizacja azbestu
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

7 500,00
85 000,00

Budżet obywatelski - wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"

85 000,00

Razem
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85 000,00

13 099 173,49
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział

Rozdzia
ł

Paragraf

Treść

Wartość

"Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu
zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"
Transport i łączność

600
60016

Drogi publiczne gminne

857 072,00
857 072,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

55 500,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

801 572,00

"Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność

700
70095

3 083 190,29
3 083 190,29

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

69 465,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

12 594,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

517 363,75

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

132 421,13

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

1 897 089,31

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

454 257,10
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900

"Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
2057
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
6257

1 277 087,00
1 277 087,00
42 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

1 235 087,00
5 217 349,29

Razem:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział

Rozdzia
Grupa
ł
paragrafów

Treść

Wartość

"Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu
zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"
Transport i łączność

600
60016
1101

Drogi publiczne gminne
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236
ust. 3 pkt 4 ustawy)

1 734 772,00
1 734 772,00
21 250,00

1102

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze
współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

3 750,00

1401

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236
ust. 3 pkt 4 ustawy)

6 900,00

1402

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem
programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1 300,00

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1602

700
70095
1101

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
"Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236
ust. 3 pkt 4 ustawy)

801 572,00
900 000,00

6 459 535,49
6 459 535,49
55 000,00

1102

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze
współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

45 000,00

1401

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236
ust. 3 pkt 4 ustawy)

8 100,00

1402

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem
programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

38 751,00

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1 897 089,31

1602

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

3 765 810,30
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1611

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na
programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
"Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236
1401
ust. 3 pkt 4 ustawy)
1612

1402

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem
programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1602

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)
Razem:
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517 363,75

132 421,13

1 814 017,00
1 814 017,00
34 600,00

15 000,00
1 235 087,00
529 330,00
10 008 324,49
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu
Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Przychody ogółem:
1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

8 759 076,60
952

Rozchody ogółem:
1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
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Kwota

8 759 076,60
2 337 083,96

992

2 337 083,96
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział
750

Plan dochodów zadań zleconych
Rozdział Paragraf
Treść
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

751
75101

2010
852
85203
2010
85228
2010
855
85501

2060

85502

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Wartość
294 999,00
294 999,00
294 999,00

2 796,00
2 796,00

2 796,00

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

760 448,00
662 448,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

662 448,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

98 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

98 000,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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14 867 890,00
9 000 000,00

9 000 000,00

5 400 000,00
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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)

85504

Wspieranie rodziny

85513

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2010

2010

408 890,00

Razem:
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5 400 000,00

408 890,00

59 000,00

59 000,00
15 926 133,00
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział
750

Rozdział

Grupa

75011
1400

Plan wydatków zadań zleconych
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751
75101
1100
852
85203
1100
1400
85228

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1100
1300
1400
855
85501
1100
1300
1400

85502

1100
1300
1400

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)
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Wartość
294 999,00
294 999,00
294 999,00
2 796,00
2 796,00
2 796,00
760 448,00
662 448,00
182 948,00
479 500,00
98 000,00
4 700,00
500,00
92 800,00
14 867 890,00
9 000 000,00
7 500,00
8 923 500,00
69 000,00

5 400 000,00

9 400,00
4 860 000,00
530 600,00
Strona 1

85504
1100
1300
1400

85513

1100

Wspieranie rodziny
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

408 890,00
2 630,00
395 700,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

10 560,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

59 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

59 000,00

Razem:
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15 926 133,00
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi
finansowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dział

Rozdział

Dochody
Treść

Paragraf

851
75618
0480

Wartość

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

430 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

430 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

430 000,00
Razem:

Dział
851

Rozdział

Wydatki
Treść

Grupa

85153
1100
1400
85154
1100

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

430 000,00

Wartość
430 000,00
72 316,00
59 500,00
12 816,00
357 684,00
167 684,00

1200

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

65 000,00

1300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

25 000,00

1400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

100 000,00

Razem:
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430 000,00
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska i wydatki na
realizację zadań w zakresie ochrony środowiska
Dochody
Dział

Rozdział

Paragraf

900
90019
0690

Treść

Wartość

Gospodarka komunalna i ochrona
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

21 000,00

Wpływy z różnych opłat

21 000,00
21 000,00

Razem:

21 000,00

Wydatki
Dział
900

Rozdział

Grupa

90019

1100
1200
1610

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b
ustawy)
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3
pkt 2 ustawy)
Wydatki o charakterze dotacyjnym na
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236
ust. 4 pkt 1 ustawy)
Razem:
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Wartość
21 000,00
21 000,00

12 000,00
1 500,00
7 500,00
21 000,00
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na obsługę systemu
odbioru odpadów komunalnych
Dochody
Dział
900

Rozdział

Paragraf

90002
0490

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Razem:

Wartość
3 692 618,00
3 692 618,00
3 557 018,00
3 692 618,00

Wydatki
Dział
900

Rozdział

Grupa

90002
1100
1400

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
Razem:
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Wartość
3 692 618,00
3 692 618,00
3 557 018,00
135 600,00
3 692 618,00
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy

L. p.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
wydatków

Dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
dotacje
podmiotowe

dotacje
przedmiotowe

dotacje
celowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dotacje
podmiotowe

dotacje
dotacje celowe
przedmiotowe

1

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy) - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego

600/60014/1610

283 333,00

2

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy) - pomoc finansowa dla Gminy Wiejskiej Człuchów

600/60016/1610

330 000,00

3

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt
1 ustawy) - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja
Śródmieścia

700/70095/1611

517 363,75

4

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach
programu Rewitalizacja Śródmieścia

700/70095/1612

132 421,13

5

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
pozarządowych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

754/75495/1200

10 000,00

6

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznej
szkoły podstawowej

801/80101/1200

1 200 400,00

7

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznych
przedszkoli

801/80104/1200

2 118 000,00

8

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznych
form wychowania przedszkolnego

801/80106/1200

36 000,00

9

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznego
przedszkola z oddzialem intergacyjnym

801/80149/1200

540 000,00

10

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznej
szkoły podstawowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy

801/80150/1200

116 000,00
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11

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

851/85154/1200

65 000,00

12

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia

851/85195/1200

3 000,00

13

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla niepublicznych
żłobków

855/85505/1200

399 000,00

14

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
pozarządowych w zakresie ochrony środowiska

900/90019/1200

1 500,00

15

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy) - dotacja na utylizację azbestu

900/90019/1610

7 500,00

900/90095/1200

3 000,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
16 pozarządowych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
17

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Miejskiego Domu
921/92109/1200
Kultury

18

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej

921/92116/1200

625 000,00

19

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Muzeum
Regionalnego

921/92118/1200

740 000,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
20 pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz podtrzymywania i upowrzechniania tradycji narodowej

921/92195/1200

21

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacja dla Ośrodka Sportu i
Rekreacji

926/92604/1200

22

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dotacje dla organizacji
pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

926/92605/1200

RAZEM
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek
Dotacje ogółem:
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1 093 000,00

38 000,00
837 300,00
272 000,00
2 458 000,00

837 300,00
3 908 633,00

613 333,00

4 010 400,00

0,00
5 459 184,88

1 448 784,88

9 367 817,88
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
Dział Rozdział Grupa
Treść
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
1600
ustawy)

Wartość
85 000,00
85 000,00
85 000,00

Budżet obywatelski - wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"

85 000,00

Razem

85 000,00
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i
Rekreacji
Stan środków obrotowych na początek roku
926

Kultura fizyczna
92604 Instytucje kultury fizycznej
Stan środków obrotowych na koniec roku

926

Kultura fizyczna
92604 Instytucje kultury fizycznej
Przychody

926

Kultura fizyczna

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 051 860,00
2 051 860,00

92604 Instytucje kultury fizycznej
Koszty
926

5 000,00

Kultura fizyczna
92604 Instytucje kultury fizycznej
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2 051 860,00
2 051 860,00
2 051 860,00
2 051 860,00
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi
finansowanych
Stan środków obrotowych na początek roku
801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

0,00
0,00
Dochody

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
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33 500,00
33 500,00
33 500,00

Wydatki
801

0,00

33 500,00
33 500,00
33 500,00
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV.

.2019

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wydatki realizowane w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Dział
600

Rozdział

Grupa

60014
1610

60016
1610

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

Wartość
613 333,00
283 333,00

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

283 333,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów
Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy
miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja
dla Powiatu Człuchowskiego

283 333,00

Drogi publiczne gminne

330 000,00

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

330 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową
ścieżki pieszo-rowerowej - dotacja dla Gminy Wiejskiej
Człuchów
Razem
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330 000,00
613 333,00
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Uzasadnienie
Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 oparte były na
zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.220.2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie
procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr
XII.94.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2019 roku z uwzględnieniem
Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.98.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok oraz wzoru dokumentów
planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4%, wydatków 2% oraz wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń – 2,0%. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie
analizy wykonania tych podatków
w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2019 roku.
W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia
24 października 2019 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-311294/2019 z dnia 3 października 2019r.
Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
Nr
ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
Objaśnienia do strony dochodowej
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 600,00 zł
Dział 020 Leśnictwo
Dochody z tytułu sprzedaży drewna – dochody bieżące – 500,00 zł
Dział 600 Transport i łączność
·dochody bieżące – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki i koszy egzekucyjne z tytułu
nieterminowych wpłat przedmiotowej opłaty, dotacja celowa na realizację projektu współfinasowanego ze
środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów
integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego
na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 75 540,00 zł
·dochody majątkowe - dotacja celowa na realizację projektu współfinasowanego ze środków UE
z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze
ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie ChojnickoCzłuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 801 572,00 zł;
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
·dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki
mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odsetki i koszy egzekucyjne
z tytułu nieterminowych wpłat, dotacja na obsługę programu Rewitalizacji Śródmieścia (ze środków UE) –
507 949,00 zł
·dochody majątkowe – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE –
Rewitalizacja Śródmieścia – 3 001 131,29 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 150 000,00 zł; w roku 2020 planuje się uzyskać dochody
ze sprzedaży następujących nieruchomości:
-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Kamiennej i Traugutta, przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową;
-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej, przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną;
-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Słowackiego, przeznaczonej na cele
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produkcyjno-usługowe;
-działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego;
-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniowo – usługową;
-garażu murowanego, położonego w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej;
-działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości;
-lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców;
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
-sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
Dział 710 Działalność usługowa
Dochody z tytułu opłat cmentarnych – dochody bieżące – 364 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, itp),
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za wodę, dochody ze
sprzedaży materiałów promocyjnych i reklamowych, wynagrodzenia płatnika – dochody bieżące –
311 009,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – dochody bieżące –
2 796,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków i opłat
lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, odsetki
od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z opłaty skarbowej,
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, adiacenckiej, itp. – dochody
bieżące – 23 367 746,00 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia
Wpływy z subwencji, podatku VAT z lat ubiegłych od zaległości oraz odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym – dochody bieżące 9 184 207,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, opłaty za przedszkole publiczne, wpływy z innych
gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek
oświatowych – dochody bieżące – 660 950,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych oraz
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MOPS, itp – dochody bieżące – 1 969 668,00 zł.
Dział 855 Rodzina
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwrot
nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i alimentacyjne oraz program 500+), wpływy z innych
gmin za pobyt dzieci w żłobkach na terenie Człuchowa – dochody bieżące – 14 960 390,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
·dochody bieżące - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dotacje celowe na obsługę
programu dofinansowanego ze środków UE „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na
terenie MOF Chojnice-Człuchów”, wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 3 692 618,00 zł;
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ogółem 3 758 618,00 zł
·dochody majątkowe - dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – „Poprawa
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” – 1 235 087,00 zł.
Objaśnienia do strony wydatkowej
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące – 800,00 zł.
Dział 600 Transport i łączność
·wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny i utrzymanie dróg, wydatki na wynagrodzenia i pochodne
pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących
wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie
Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 783 633,60 zł
·wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz
ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie
Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, modernizacja dróg gminnych – sięgacze
w ul. Leśnej i Zielonej, ul. Mieszka I, ul. Stajenna, ul. Wojska Polskiego – dojazd do budynku 34s, ul.
Grabarska – parking, dokumentacja techniczna budowy dróg, pomoc finansowa dla Gminy Wiejskiej
Człuchów
oraz
Powiatu
Człuchowskiego
na
wspólną
realizację
inwestycji
–
3 749 572,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
·wydatki bieżące – wydatki związane z zarządem i administrowaniem zasobami komunalnymi, wyceny
nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za brak lokali, remonty
lokali komunalnych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację
projektu dot. rewitalizacji – 722 401,00 zł
·wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi, realizacja programu dot. Rewitalizacji Śródmieścia
Człuchowa – 7 152 684,49 zł
Dział 710 Działalność usługowa
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarna komunalnego - wydatki
bieżące – 450 510,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki związane z organizacją administracji - wydatki związane z Radą Miejską (diety i wydatki
rzeczowe), Urzędem Miejskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe),
funkcjonowaniem USC, promocją miasta, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych, itp. –
wydatki bieżące - 5 061 629,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 796,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
·wydatki bieżące - dotacja dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, zakup materiałów
i wyposażenia dla OSP – 15 150,00 zł
·wydatki majątkowe – modernizacja monitoringu miejskiego – 30 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz
zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń – wydatki bieżące 787 144,00 zł (w tym
poręczenia dla ZZO 137 144,00 zł).
Dział 758 Różne rozliczenia
Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 210 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
190 000,00 zł, wydatki na zapłatę podatku VAT od zaległych płatności należnych gminie, wynikające
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z wystawionych faktur – 15 000,00 zł – wydatki bieżące.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:
Wydatki bieżące:
·Szkoła Podstawowa – 9 275 366,00 zł
·Przedszkole Miejskie – 2 174 000,00 zł
·Urząd Miejski – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dowożenie uczniów, nagrody dla
najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp.
–
4 047 100,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych – wydatki bieżące –
430 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 72 316,00 zł,
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
357 684,00 zł) - zaplanowane w rozdziałach 85153 i 85154 wydatki w grupie 1400 dotyczą tylko i
wyłacznie umów zlecenie; dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia – 3 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki związane z organizacją pomocy społecznej na terenie Miasta Człuchowa.
·realizowane przez MOPS – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe,
celowe, wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze – ogółem plan finansowy MOPS
w dziale 852 wynosi 3 639 220,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 98 000,00 zł, dofinansowania zadań
własnych
1 085 820,00 zł, środki z budżetu miasta 2 455 400,00 zł – wydatki bieżące.
·realizowane przez ŚDS – wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy –
wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup żywności, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych,
remontowych oraz pozostałych – wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych – 662 448,00 zł
·realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe, prace społecznie użyteczne, program
przeciwdziałania przemocy oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń
wypłacanych
przez
MOPS
–
580 500,00 zł - wydatki bieżące.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej (114 634,00 zł) oraz
zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (30 000,00 zł) –
wydatki bieżące
Dział 855 Rodzina
Wydatki związane ze wspieraniem rodziny – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, program 500+ ogólny plan wydatków realizowany przez MOPS 15 163 490,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone
14 867 890,00 zł i środki z budżetu gminy 295 600,00 zł – wydatki bieżące.
Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 399 000,00 zł – wydatki bieżące.
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich – 56 500,00 zł – wydatki bieżące.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
·wydatki bieżące – remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, usługi związane z odbiorem od
mieszkańców odpadów stałych,
oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze
schroniskiem dla zwierząt, oświetlenie miasta, wydatki związane z ochroną środowiska, wynagrodzenie
pracowników realizujących projekt Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
MOF Chojnice-Człuchów, itp. – 6 156 018,00 zł, w tym kwota 3 692 618,00 zł wydatków na finansowanie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
·wydatki majątkowe – 2 166 917,00 zł na co składają się następujące zadania:
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-Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów –
2 074 417,00 zł
-budżet obywatelski – wybieg „Szczęśliwy Pies” – 85 000,00 zł
-dotacja na utylizację azbestu – 7 500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
wydatki związane z ochroną zabytków, itp – 2 561 000,00 zł – wydatki bieżące.
Dział 926 Kultura fizyczna
Dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie
placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 1 143 242,84 zł
U.S.
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