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1637 
UCHWAŁA Nr 61/X/04 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 11 marca 2004 r.  

 

w sprawie bud Ŝetu na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 118 i 
124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz 
art. 3 - 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 
1999 - 2002 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zm.) - 
uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala się dochody budŜetu gminy w 

wysokości 5.075.023 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a 
do niniejszej uchwały. 

 
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 

obejmuje: 
 

1)  dotacje na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 
w wysokości 266.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;  

 
2)  dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 

realizowanych na podstawie umów lub porozumień z 
innymi jednostkami terytorialnymi w wysokości 
2.700zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12; 

 
3)  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych w wysokości 17.320 zł. 
 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w 
wysokości 5.937.519 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się łącznie na  

1)  wydatki bieŜące kwotę 4.318.009 zł w tym na: 
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a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
2.656.539 zł, 

b)  dotacje w wysokości 152.000 zł, 

c)  wydatki na obsługę długu gminy 30.000 zł. 

2)  wydatki majątkowe 1.619.510 zł. w tym; 

1) wydatki inwestycyjne na 2004 rok 1.619.510 zł. 
zgodnie z załącznikiem Nr 10,  

3)  kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 
ponadto: 

a)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami w wysokości 266.790 zł. zgodnie 
z załącznikiem Nr 3; 

b) wydatki na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 17320 zł. 

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budŜetu gminy w 
wysokości 862.496 zł. jest:  

1) kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 
862.496 zł.  

§ 4. 1. Prognozuje się kwotę łączną długu gminy na 
koniec roku budŜetowego w kwocie 1.292.724 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 5.  

2. Sposób sfinansowania deficytu budŜetu 
przedstawia załącznik nr 9 sytuacja finansowa gminy. 

3. Uchwala się przychody w wysokości 950.000 zł. i 
rozchody w wysokości 87.504 zł. zgodnie z załącznikiem 
nr 8.  

§ 5.  Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu 
budŜetowego zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 6. Uchwala się dotację dla; 

1) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na zadania zlecone do realizacji w 
wysokości 38.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11; 

2) samorządowej instytucji kultury w kwocie 114.000 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7. 

- przychody - 5.050 zł; 

- wydatki -12.500 zł. 

§ 8. Tworzy się rezerwę:  

1) ogólną w wysokości 10.000 zł. 

§ 9. 1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania 
długu publicznego do wysokości 950.000 zł. 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań 
w wysokości 87.504 zł. 

§ 10. UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 

1)  zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku niedoboru budŜetowego 
do wysokości 200.000 zł; 

2)  dokonywania zmian w planie wydatków polegających 
na przenoszeniu między  rozdziałami i paragrafami, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami; 

3)  lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu gminy. 

§ 11. Wójt Gminy opracowuje w terminie 21 dni od 
dnia uchwalenia budŜetu układ wykonawczy i przekaŜe 
zainteresowanym jednostkom. 

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 
2004 r.  

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Hrybyk

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 

Dochody Bud Ŝetu Gminy na 2004 rok. 
 

Dział Rozdział § TREŚĆ Pan na 2004 r. 
1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150.000 
1010  Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi 150.000 
 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 150.000 
100  GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 10.000 
10095  Pozostała działalność  10.000 
 0460 Wpływy z opłat  10.000 
700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 178.400 
70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2.200 
 0750 Dochody z najmu 2.200 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176.200 
 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 2.500 
 0750 Dochody z najmu, dzierŜawy składników majątkowych 41.300 
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 0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych  129.400 
 0910 Odsetki od sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 3.000 
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.702 
75011  Urzędy wojewódzkie 37.702 
 2010 Dotacja celowa 37.702 
75023  Urzędy Gmin 4.000 
 0830 Wpływy z usług 4.000 
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 420 
75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 420 
 2010 Dotacja celowa 420 
756  Dochody od osób prawnych, fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 
2.140.155 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000 
 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 5.000 
75615  Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat 

lokalnych  
1.880.459 

 0310 Podatek od nieruchomości 836.159 
 0320 Podatek rolny 940.000 
 0330 Podatek leśny 60.000 
 0340 Podatek od środków transportowych 18.500 
 0370 Podatek za psa 500 
 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 25.000 
 0430 Opłata targowa 300 
75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.st na podstawie ustaw 10.000 
 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10.000 
75621  Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budŜetu państwa 244.696 
 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 243.696 
 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.000 
758  RÓśNE ROZLICZENIA 1.905.458 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 1.616.488 
 2920 Subwencja ogólna 1.616.488 
75807 2750 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 287455 
75814  RóŜne rozliczenia finansowe  1.515 
 0920 Pozostałe odsetki 1.515 
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 400.200 
80101  Szkoły Podstawowe 400.200 
 0920 Pozostałe odsetki 200 
 6330 Dotacje celowe 400.000 
851  OCHRONA ZDROWIA 17.320 
85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.320 
 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu 17.320 
852   POMOC SPOŁECZNA 220.700 
85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.000 
 2010 Dotacje celowe 4.000 
85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 100.000 
 2010 Dotacje celowe 100.000 
85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 17.000 
 2010 Dotacje celowe 17.000 
85219  Ośrodki pomocy społecznej 97.000 
 2010 Dotacje celowe 97.000 
85295  Pozostała działalność 2.700 
 2330 Dotacje celowe 2.700 
900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.668 
90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.668 
 2010 Dotacja celowa 10.668 
  OGÓŁEM: 5.075.023 

 
 

Załącznik Nr 1a 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 

Plan dochodów bud Ŝetu gminy Płoskinia na 2004 r. 
 

Wyszczególnienie PLAN na 2004 r. 
I Podatki i opłaty  2.054.355  
1) od nieruchomości ¨§ 0310 836.159  
2) rolny § 0320 940.000  
3) od środków transportowych § 0340 18.500  
4) opłata skarbowa § 0410 10.000  
5) wpływy z karty podatkowej § 0350 5.000  
6) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 1.000  
7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych§ 0010 243.696  
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II Dochody z majątku gminy 170.700  
1) ze sprzedaŜy 129.400  
2) z dzierŜawy 41.300  
III Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy 0  
IV pozostałe dochody 126.535  
A ogółem dochody własne /I+II+III+IV/ 2.324.031  
V subwencja ogólna 1.903.943  
VI dotacje ogółem z tego 669.490  
1) dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330 400.000  
2) dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 2010-6310 266.790  
3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-
2330 lub 6610-6630 

2.700  

4) Inne dotacje 0  
VII środki na sfinansowanie programów ze źródeł nie podlegających zwrotowi 150.000  
B) ogółem subwencje i dotacje V+VI 2.532.592  
DOCHODY OGÓŁEM A-+-B 5.075.023  

 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

WYDATKI BUDśETU GMINY NA 2004 
 

L/p Dział Rozdział Nazwa PLAN 2004 r. 

1 2 3   

1 010  1. Rolnictwo i Łowiectwo 430.700 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi 381.200 

   Wydatki inwestycyjne 381.200 

  01030 Izby Rolnicze 18.800 

   Wydatki bieŜące 18.800 

  01095 Pozostała działalność 30.700 

   Wydatki bieŜące w tym; 30.700 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynag. 27.520 

2 600  1. Transport i Łączność 39.000 

  60016 Drogi publiczne i gminne 39.000 

   Wydatki bieŜące  39.000 

3 700  2. Gospodarka Mieszkaniowa 21.600 

  70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 21.600 

   Wydatki bieŜące 21.600 

4 710  3. Działalność usługowa 62.000 

  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 62.000 

   Wydatki bieŜące 62.000 

5 750  4. Administracja Publiczna 1.040.000 

  75022 Rada Gminy 30.000 

   wydatki bieŜące 30.000 

  75023 Urząd Gminy 860.000 

   wydatki bieŜące w tym; 860.000 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 743.075 

  75011 Urzędy Wojewódzkie 70.000 

   wydatki bieŜące 70.000 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.669 

  75095 Pozostała działalność 80.000 

   Wydatki bieŜące w tym; 80.000 

   Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 10.000 

6 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 420 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 420 

   Wydatki bieŜące 420 

7 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 35.500 

  75403 Jednostki terenowe policji 2.000 

   Wydatki bieŜące 2.000 

  75412 Ochotnicza straŜ poŜarna 30.000 

   Wydatki bieŜące w tym; 30.000 

   Dotacje celowe 30.000 

  75414 Obrona cywilna 3.500 

   Wydatki bieŜące 3.500 

8 757  5. Obsługa długu publicznego 30.000 
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  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, poŜyczek j.s.t. 30.000 

   Wydatki bieŜące-odsetki od kredytów 30.000 

9 758  RóŜne rozliczenia 10.000 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.000 

   Rezerwy na wydatki bieŜące 10.000 

10 801  Oświata i wychowanie 3.498.159 

  80101 Szkoły podstawowe 2.659.632 

   bieŜące wydatki w tym; 1.459.632 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.197.992 

   Wydatki inwestycyjne 1.200.000 

  80110 Gimnazjum 460.826 

   Wydatki bieŜące w tym;  460.826 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366.000 

  80104 Przedszkola  96.034 

   Wydatki bieŜące w tym; 96.034 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.313 

  80113 Dowóz uczniów do szkół 271.400 

   Wydatki bieŜące 271.400 

  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.267 

   Wydatki bieŜące 10.267 

11 851  6. Ochrona zdrowia 17.320 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.320 

   Wydatki bieŜące  17.320 

 852  Pomoc społeczna 534.310 

  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000 

   Wydatki bieŜące 4.000 

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze 150.000 

   Wydatki bieŜące 150.000 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 150.000 

   Wydatki bieŜące 150.000 

  85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne  17.000 

   Wydatki bieŜące 17.000 

  85219 Ośrodek pomocy społecznej 204.760 

   Wydatki bieŜące w tym; 204.760 

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 170.970 

  85295 Pozostała działalność 8.550 

   Wydatki bieŜące w tym; 8.550 

   Pomoc materialna studentom 5.400 

13 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.310 

  90015 Oświetlenie ulic 87.310 

   Wydatki bieŜące 52.000 

   Wydatki inwestycyjne 35.310 

  90095 Pozostała działalność 3.000 

   Wydatki bieŜące 3000 

14 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 117.000 

  92116 Biblioteki 109.000 

   Wydatki bieŜące w tym; 109.000 

   Dotacja celowa  109.000 

  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000 

   Wydatki bieŜące w tym; 5.000 

   Dotacje celowe 5.000 

  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3.000 

   Wydatki inwestycyjne 3.000 

15 926  7. Kultura fizyczna i sport 11.200 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 11.200 

   Wydatki bieŜące w tym; 11.200 

   Dotacja celowa 8.000 

   OGÓŁEM z tego; 5.937.519 

   a) wydatki bieŜące w tym; 4.318.009 

   *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.656.539 

   *dotacje 152.000 

   *obsługa długu 30.000 

   b)wydatki inwestycyjne 1.619.510 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
 
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji pa ństwowej zleconych gminie i innych zada ń 

zleconych ustawami. 
 
Dział  Rozdział  § 1.  Nazwa Dochody  Wydatki  Dochody do przekazania 

do bud Ŝetu państwa  

1 2 3 4 5 6 7 

852   Pomoc społeczna  218.000 218.000  

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000 4.000  

  2010 Dotacje celowe 4.000   

   Wydatki bieŜące  4.000  

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 100.000 100.000  

  2010 Dotacje celowe 100.000   

   Wydatki bieŜące  100.000  

 85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 17.000 17.000  

  2010 Dotacje celowe 17.000   

   Wydatki bieŜące  17.000  

 85219  Ośrodek pomocy społecznej 97.000 97.000  

  201 Dotacje celowe 97.000   

   Wydatki bieŜące w tym;  97.000  

  4010 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   84.016  

750   Administracja publiczna  37.702 37.702 3.000 

 75011  Urzędy wojewódzkie 37.702 37.702 3.000 

  2010 Dotacja celowa 37.702   

   Wydatki bieŜące w tym;  37.702  

   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  37.702  

  2350 Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.   3.000 

751   Urzędy Naczelnych organów władzy pa ństwowej i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

420 420  

 75101  Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 420 420  

  2010 Dotacja celowa 420   

   Wydatki bieŜące  420  

900   Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  10.668 10.668  

 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 10.668 10.668  

  2010 Dotacja celowa 10.668   

   Wydatki bieŜące  10.668  

   OGOŁEM 266.790 266.790 3.000 

 
 

 
 
Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
 

Dotacje podmiotowa dla Instytucji Kultury na 2004 r . 
 

Dział Rozdział. Nazwa Kwota 
1 2 3 4 

  921 92116 
 
92105 

Biblioteka publiczna gminy Płoskinia 
 
pozostałe  zadania w zakresie kultury 

109.000

5.000

   OGÓŁEM  114.000
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
 

Załącznik Nr 6 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych,  
środków specjalnych na rok 2004. 

 
3 Wyszczególnienie Stan środków 

obrotowych na 
początku roku 

Przychody 
ogółem 

W tym: 
dotacje z 
budŜetu 

Wydatki ogółem W tym: 
wpłata do 
budŜetu 

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku 2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Zakład budŜetowy 986 467.650 
 

 468.024  612 

 W tym: Rozdział 70001 Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

986 467.650  468.024  612 

 Z tego: § 0830 wpływy z usług   467.650     

 Wydatki bieŜące z tego:    468.024   

 Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

   264.224   

 OGÓŁEM 986 467.650  468.024  612 

 
Załącznik Nr 7 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  

NA 2004 r. 
Lp.  Wyszczególnienie  Plan na 2004 r.,  

1 2 3 

I Stan funduszu na początek roku w tym; 7.600 

1 Środki pienięŜne 7.600 

II 
1 
2 
III 
1 
IV 
1 

Przychody ogółem z tego:  
§ 0690 róŜne opłaty 
§ 2960 przelewy redystrybucyjne 
Wydatki ogółem  
§ 4300 Zakup usług pozostałych-opracowanie planu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 
Stan funduszu na koniec roku 
-Środki pienięŜne 

5050 
50 

5.000 
12.500 
12.500 

150 
150 
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Załącznik Nr 8 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 
 
 

 
 
 
 
 
Załącznik Nr 9 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

Wykonanie bud Ŝetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem kred ytu oraz na okres spłaty 
 

Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Dochody ogółem 4.644.863 4.763.142 4.679.100 5.075.023 5.206.740 5.418.740 5.596.740 5.663.740 5.700.000 5.800.000

A Dochody własne  2.391.775 2.378.266 2.393.930 2.392.431 2.556.740 2.578.740 2.596.740 2.633.740 2.670.000 2.770.000
B Pozostałe dochody 2.253.088 2.384.876 2.285.170 2.682.592 2.650.000 2.840.000 3.000.000 3.030.000 3030.000 3.030.000
II Wydatki ogółem 4.433.957 4.657.863 4.591.596 5.937.519 4.960.496 5.172.496 5.350.496 5.424.788 5.541.260 5.643.700
A Wydatki bieŜące 4.073.328 4.189.351 4.475.146 4.318.009 4.650.496 4.840.496 4.988.496 5.067.788 5.141.260 5.143.700
B Wydatki inwestycyjne 360.629 468.512 116.450 1.619.510 310.000 332.000 362.000 357.000 400.000 500.000
1 kredyt 62.400 188.963 - 950.000 - - - - - -
2 Środki własne 298.229 279.549 116.450 669.510 310.000 332.000 362.000 357.000 400.000 500.000
III Planowany kredyt do 

zaciągnięcia 
- - - 950.000 - - - - - -

IV Spłaty poŜyczek i kredytów wraz  
z odsetkami 

370.492 296.480 123.504 117.504 331.244 325.244 303.244 273.952 178.740 166.300

1 Spłata  zaciągniętych kredytów 
wraz z odsetkami 

370.492 296.480 123.504 117.504 117.504 113.504 99.504 85.212 0 0

a spłata     zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów 

237.504 230.480 87.504 87.504 87.504 87.504 87.504 80.212 - -

b Odsetki 132.988 66.268 36.000 30.000 30.000 26.000 12.000 5.000 - -
2 Spłata wnioskowanego kredytu 

wraz z odsetkami 
- - - - 213.740 211.740 203.740 188.740 178.740 166.300

a Spłata wnioskowanego kredytu - - - - 158.740 158.740 158.740 158.740 158.740 156.300
b Odsetki - - - - 55.000 53.000 45.000 30.000 20.000 10.000
V Wynik (I-II) 210.906 230.212 87.504 862.496 246.244 246.244 126.244 238.952 158.740 156.300
VI 
 

Planowana łączna kwota długu 647.944 
 

517.732 430.228 1.292.724 1.046.480 800.236 553.992 315.040 156.300 0

VII Procent długu 
 

13,09 10,9 9,2 25,8 20,1 14,7 9,9 5,4 2,6 0
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Załącznik Nr 10 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
Wykaz inwestycji realizowanych w roku bud Ŝetowym 2004.  

 
Planowane nakłady Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Ogółem 

limit 
wydatków 

środki 
własne 

Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji 
pozyskane z A.N.R. 

kredyt 
poŜyczka 

dotacje 

 
Jednostka 

 
 

010 01010 Budowa wodociągu Tolkowiec-Jarzębiec 
 
kanalizacja sanitarna Pierzchały-Chruściel  
 
Opracowanie dokumentacji Wodociąg Podlechy 
 
Dokument. Tolkowiec-Jarzębiec 

305.500 
 

35.000 
 

30.500 
 

10.200 

5.500 
 

35.000 
 

30.500 
 

10.200 

150.000 
 

- 
 
 

- 

150.000 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 

UG Płoskinia 
 
UG Płoskinia 
 
UG Płoskinia 
 
UG Płoskinia 

         

921 92120 Konserwacja zabytków 3.000 3.000 - - -  

801 80101 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w 
Płoskini 

1.200.000 - - 800.000 400.000 UG Płoskinia  
 

  OGÓŁEM: 1.584.200 84.200 150.000 950.000 400.000  

 
UWAGA; 
występująca róŜnica między wysokością wydatków inwestycyjnych ujętych w niniejszym załączniku a § 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały 
Rady Gminy Nr 61/X/04. o kwotę 35.310 zł. 
Wynika ze spłaty wierzytelności za wykonaną w 2003 r. modernizację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych dla 
NORDEA Bank Poski SA O|Elbląg. 

 
 
 
Załącznik Nr 11 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
 

Dotacja dla podmiotów niepublicznych i nie działaj ących w celu osi ągnięcia zysku na 2004 r. 
Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł 

926  Kultura fizyczna i sport 8.000 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 
 
- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieŜy szkolnej w dyscyplinie unihok 
 
- krzewienie kultury fizycznej i sportu juniorów w dyscyplinie piłka noŜna 

8.000 
 

4.000 
 
 

4.000 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 30.000 

 75412 Ochotnicza straŜ poŜarna  30.000 

 OGÓŁEM  38.000 

 
 
 
Załącznik Nr 12 
do Uchwały Nr 61/X/04 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 11 marca 2004 r. 

 
 

Dochody i wydatki w 2004 r. Zwi ązane z realizacj ą zadań wspólnych realizowanych w drodze; 
porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego 

 
Dział Rozdział § Nazwa Dochody wydatki 

1 2 3 4 5 6 

852   Pomoc Społeczna 2.700 5.400 

 85295  Pozostała działalność 2.700 5.400 

  2330 Dotacje celowe 2.700  

  3210 Stypendia i zasiłki dla studentów  5.400 
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1638 

UCHWAŁA Nr XIX/13/04 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 16 marca 2004 r. 

 

w sprawie bud Ŝetu na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 
124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budŜetu gminy w 
wysokości 14.284.775,00 zł, zgodnie z zał. nr 1. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 
obejmuje w szczególności: 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami w wysokości 358.751,00 zł, 
zgodnie z zał. nr 3, 

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł. 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w 
wysokości 15.517.215,00 zł zgodnie z zał. nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się łącznie na: 

1) wydatki bieŜące kwotę 13.054.244,00 zł, w tym na: 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
7.337.666,00 zł, 

b)  dotacje 505.000,00 zł, 

c)  wydatki na obsługę długu gminy 530.000,00 zł, 

2)  wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 
2.462.971,00 zł, 

a)  wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 
2.462.971,00 zł, zgodnie z zał. nr 4, 

3)  wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach 2005-2007 873.629,00 zł, zgodnie z zał. nr 5. 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 
ponadto: 

a)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami w wysokości 358.751,00 zł, 
zgodnie z zał. nr 3, 

b)  wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł, 

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budŜetu gminy w 
wysokości 1.232.440,00 zł są przychody pochodzące z:  

a)  poŜyczek w kwocie 2.950.320,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 6. 

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 
koniec 2004 roku w wysokości 8.045.124,00 zł, w roku 
2005 w kwocie 4.942.244,00 zł i w roku 2006 w kwocie 
2.891.364,00 zł wynikającą z planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań, zgodnie z zał. nr 7. 

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.950.320,00 zł 
i rozchody w wysokości 1.717.880,00 zł, stanowiące zał. 
nr 6 

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków: 

a)  zakładów budŜetowych - przychody w wysokości 
1.979.045,00 zł; wydatki w wysokości 1.929.045,00 zł, 

b)  środków specjalnych - przychody w wysokości 
155.000,00 zł; wydatki w wysokości 155.000,00 zł, 
zgodnie z zał. nr 8. 

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 
40.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 9. 

§ 6. Uchwala się dotacje dla: 

a)  samorządowych instytucji kultury w wysokości 
380.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 10, 

b)  podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na zadania zlecone do realizacji w 
wysokości 85.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11. 

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości: 

-   przychody - 35.600,00 zł, 

-  wydatki - 17.000,00 zł,  
zgodnie z zał - nr 12. 

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 
30.000,00 zł, 

§ 9. 1. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Ruciane-Nida do zaciągania długu publicznego do 
wysokości 2.950.320,00 zł.  

2. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - 
Nida do spłat zobowiązań w wysokości 1.717.880,00 zł 

§ 10. Ponadto upowaŜnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy Ruciane - Nida do: 

1)  zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 
roku budŜetowego niedoboru budŜetowego do 
wysokości 500.000,00 zł, 
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2)  dokonywania zmian w planie wydatków, 
polegających na przeniesieniach wydatków miedzy 
rozdziałami i paragrafami wydatków z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami, 

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień 
między paragrafami planowanych wydatków, z 
wyłączeniem przeniesień między działami i 
rozdziałami wydatków, następującym osobom: 

a)  Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, 

b)  Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 

c)  Dyrektorowi Domu Kultury, 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na 

rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu gminy. 

§ 11.  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida 
opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŜetu 
układ wykonawczy i przekaŜe zainteresowanym 
jednostkom. 

§ 12. 1.  Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 
2004. 

2.  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida 
niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogdan Słabek 
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1639 

UCHWAŁA Nr XVI/107/04  

Rady Powiatu Iławskiego  

z dnia  25 marca  2004 r . 

 

w sprawie bud Ŝetu powiatu na rok 2004 . 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z roku 
2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i 
124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jedn. z roku 2003, Dz. U. Nr 15, poz. 
148, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budŜetu powiatu w 
wysokości 43.410.503 -zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 
obejmuje w szczególności: 

1)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami w wysokości 4.049.896, -zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

2)  dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie (umów) porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w 
wysokości 9.000, -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu powiatu w 
wysokości 45.809.538, -zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa ust. 1 przeznacza się 
łącznie na: 

1) wydatki bieŜące- kwotę 43.618.751, -zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 
27.271.228, -zł; 

b) dotacje- 1.011.490, -zł; 

c) wydatki na obsługę długu publicznego- 926.000,-zł; 

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez powiat 150.000, -zł. 

2) wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 
2.190.787, -zł, zgodnie z zał. Nr 5, 6 i 15, w tym: 

- dotacje celowe – 20.000, -zł. 

- Wydatki inwestycyjne – 2.170.787, zł. 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 
ponadto: 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami w wysokości 4.049.896, -zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie umów lub porozumień 
zawartych z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości 434.199, -zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 4. 

4. Ustala się kwotę dodatków motywacyjnych do 2 % 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
staŜysty na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela. 

5. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2004-2006 i następne w kwocie 
16.189.197, -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budŜetu powiatu w 
wysokości 2.399.035, -zł są przychody w wysokości 
2.399.035, -zł, w tym: 

a) kredytów w kwocie 2.399.035, -zł 

2. Uchwala się przychody w wysokości 4.739.635, -zł i 
rozchody w wysokości 2.340.600, -zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 7. 

3. Sposób sfinansowania deficytu budŜetu powiatu 
przedstawia załącznik Nr 8 „Sytuacja finansowa powiatu”. 

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na 
koniec roku budŜetowego i lata następne wynikającego z 
planowanych i zaciągniętych zobowiązań w wysokości 
15.409.340, -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków: 

1) zakładów budŜetowych przychody w wysokości 
640.000, -zł, wydatki w wysokości 588.792, -zł; 

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych- 
przychody w wysokości 3.218.610, -zł, wydatki w 
wysokości 3.217.360, -zł zgodnie z załącznikiem  
Nr 10; 

3) środków specjalnych – przychody w wysokości 
943.092, -zł, wydatki w wysokości 1.107.128, -zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla 
gospodarstw pomocniczych w wysokości 120.000, -zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 6. Uchwala się dotacje dla: 

a) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 
publicznych na zadania zlecone do realizacji w 
wysokości 66.891, -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13; 

b) Niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych w wysokości 310.400, -
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14; 

c) Inne w wysokości 100.000, -zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 15. 

§ 7. 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 
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- przychody – 250.000, -zł; 

- wydatki – 250.000, -zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 16. 

2. Uchwala się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości: 

- przychody – 170.000, -zł 

- wydatki – 295.000, -zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 17. 

§ 8. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólne w wysokości 130.000, -zł, 

2) celowe w wysokości 698.892, -zł na wydatki w 
oświacie, m.in. podwyŜki płac, podniesienie stopnia 
zawodowego nauczycieli i inne. 

§ 9. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania długu publicznego do wysokości 
4.162.869, -zł, 

2) spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego 
w wysokości 3.266.600, -zł. 

§ 10. Ponadto upowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku budŜetowego niedoboru 
budŜetowego do wysokości 1.500.000, -zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie 
działu, polegających na ich zwiększaniu lub 
zmniejszaniu z wyłączeniem ustalonych dotacji i 
wydatków inwestycyjnych, 

3) przenoszenia wydatków z rezerw budŜetowych 
zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków, 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu powiatu. 

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczek i 
poręczeń oraz gwarancji udzielonych przez Zarząd 
Powiatu w roku budŜetowym 2004 w wysokości 150.000, -zł. 

§ 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od 
dnia uchwalenia budŜetu układ wykonawczy i przekaŜe 
zainteresowanym jednostkom. 

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 
obowiązuje w roku budŜetowym 2004. 

Przewodniczący Rady  
Piotr Matusik
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1640 

UCHWAŁA Nr XVII/90/04 

Rady Powiatu Nidzica 

z dnia 29 marca 2004 r. 

 

w sprawie bud Ŝetu powiatu na rok 2004 r. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. 
Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (j. t. z 2002 r., Dz. U. Nr 15, poz. 1048 z póź. 
zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budŜetu powiatu w 
wysokości 19.398.316 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 
obejmuje w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami w wysokości 2.853.693 zł, 
zgodnie z zał. nr 3, 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie umów lub porozumień z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 
wysokości 19.250 zł, zgodnie z zał. nr 4. 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu powiatu w 
wysokości 20.374.217 zł, zgodnie z zał. nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się łącznie na: 

1) wydatki bieŜące kwotę 18.977.580 zł, w tym w 
szczególności na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
11.222.466 zł, 

b) dotacje 1.447.170 zł, 

c) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez powiat 298.936 zł, 

2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 1.396.637 
zł, zgodnie z zał. nr 5. 

a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 
1.396.637 zł. 

3.  Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 
ponadto: 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami w wysokości 2.853.693 zł, 
zgodnie z zał. nr 3, 

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
zrealizowanych na podstawie: 

– porozumień zawartych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 73.000 zł, 
zgodnie z zał. nr 4. 

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budŜetu powiatu  w 
wysokości 975.901 zł są kredyty zaciągnięte w bankach 
krajowych. 

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu 
powiatu, o którym mowa w ust.  1 zawiera załącznik nr 6. 

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na 
koniec 2004 roku w wysokości 975.901 zł, zgodnie z zał. 
nr 7. 

2. Uchwala się przychody w wysokości 975.901 zł i 
rozchody w wysokości........-...... zł, stanowiące zał. nr 7. 

3. Sposób sfinansowania deficytu budŜetu przedstawia 
załącznik „sytuacja finansowa powiatu”. 

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków: 

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych 
– przychody w wysokości 931.000 zł; wydatki w 
wysokości 929.000 zł, 

2) środków specjalnych – przychody w wysokości 
192.190 zł; wydatki w wysokości 220.700 zł, zgodnie 
z zał. nr 8. 

§ 6. Uchwala się dotacje dla: 

a) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 
wysokości 2.000 zł, zgodnie z zał. nr 9, 

b)   niepublicznych  szkół i placówek oświatowo- 
wychowawczych w wysokości 1.036.610 zł, zgodnie 
z zał. nr 10, 

c)   inne w wysokości 323.360 zł, zgodnie z zał. nr 11. 

§ 7. 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

– przychody – 180.000 zł, 

– wydatki – 186.000 zł,  

zgodnie z zał. nr 11. 

2. Uchwala się plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości: 

– przychody – 42.200 zł, 

– wydatki – 76.200 zł,  

zgodnie z zał. nr 12. 

§ 8. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólna w wysokości 86.108 zł, 
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2) celowe w wysokości 957.516 zł, 

a) na urlopy zdrowotne nauczycieli w kwocie  
159.311 zł, 

b) na dokształcanie, doskonalenie i szkolenie 
komputerowe nauczycieli w kwocie 24.316 zł, 

c) na nagrody Starosty w kwocie 11.200 zł, 

d) na ZSS nauczycieli – emerytów w kwocie  
40.600 zł. 

e) na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 
585.980 zł. 

f) na awanse zawodowe nauczycieli w kwocie 
136.109 zł. 

§ 9. 1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania 
długu publicznego do wysokości 975.901 zł. 

2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat 
zobowiązań w wysokości......-...... zł. 

§ 10. Ponadto upowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budŜetowego niedoboru budŜetowego do 
wysokości 500.000 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków z 
wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3) lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu powiatu. 

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczek i 
poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd 
Powiatu w roku budŜetowym 2004 w wysokości  
300.000 zł. 

§ 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od 
dnia uchwalenia budŜetu układ wykonawczy i przekaŜe 
zainteresowanym jednostkom. 

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 
2004. 

2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą 
uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Miller

 
 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 

Plan dochodów bud Ŝetu powiatu na 2004 r. *) 

 
      Plan 

Dział § Treść 2004 r. 
Rozdział       

1 2 3 5 
O10  Rolnictwo i łowiectwo 51000 

O1005  Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 51000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

O20  Leśnictwo 62414 
O2002  Nadzór nad gospodarką leśną   

 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów 62414 
  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   

630  Turystyka 154954 
63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   

 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z 127871 
  innych źródeł   
 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z 27083 
  innych źródeł   

700  Gospodarka mieszkaniowa 4000 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami   

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 4000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

710  Działalno ść usługowa 231017 
71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 35000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne   
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 2000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

71015  Nadzór budowlany   
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 141017 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   
 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje 53000 
  i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz   
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  inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   
750  Administracja publiczna 1230384 

75011  Urzędy wojewódzkie   
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 72607 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

75020  Starostwa powiatowe   
 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 430000 
 O470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 1742 
  nieruchomości   
 O750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 4071 
  Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek   
  zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
  o podobnym charakterze   
 O770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 38000 
 O840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 16813 
 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane 19250 
  na podstawie porozumień (umów) między jednostkami    
  samorządu terytorialnego   
 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją   
  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   
  ustawami   
 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 632901 
  samorządów, pozyskane z innych źródeł   

75045  Komisje poborowe   
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 15000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

754  Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1838000 
75411  Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej   

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 1838000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

756  Dochody od osób prawnych i od innych jednostek  nie posiadaj ących 1262422  
  osobowo ści prawnej   

75622  Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 1262422 
 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych   

758  RóŜne rozliczenia 13213240 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.   

 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 9952932 
75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   

 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1391234 
75832  Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów   

 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1869074 
801  Oświata i wychowanie 258416 

80102  Szkoły podstawowe specjalne   
 O830 Wpływy z usług 37000 

80120  Licea ogólnokształcące   
 O830 Wpływy z usług 12000 

80130  Szkoły zawodowe   
 O690 Wpływy z róŜnych opłat 1000 
 O750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa 68200 
  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych    
  do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym    
  charakterze   
 O830 Wpływy z usług 73000 
 O840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 9980 
 O970 Wpływy z róŜnych dochodów 34800 
 2133 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2436 
  bieŜących zadań własnych powiatu   

80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki    
  dokształcania zawodowego   
 O830 Wpływy z usług 20000 

851  Ochrona zdrowia 558069 
85141  Ratownictwo medyczne   

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 148069 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   

85156  Składki na ubezpieczenie oraz świadczenia dla osób nie objętych    
  obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 410000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   

852  Pomoc społeczna 471400 
85201  Placówki opiekuńczo-wychowaw   

 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 135000 
  bieŜących zadań własnych powiatu   

85202  Domy pomocy społecznej   
 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 296000 
  bieŜących zadań własnych powiatu   

85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   
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 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 21000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   

85218  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie   
 970 Wpływy z róŜnych dochodów realizowane przez powiat 19400 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn ej 63000 
85321  Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   

 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 63000 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
  realizowane przez powiat   
  DOCHODY OGÓŁEM 19398316 
  1. Dotacje celowe 3234129 
  - na zadania własne 433436 
  - na zadania zlecone 2781443 
  - na porozumienia z organami adm.rząd.   
  - na umowy i porozum.z j.s.t. 19 250 
  2. Pozostałe dotacje 53000 

 
 

Załącznik Nr 1a 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

Plan dochodów bud Ŝetu powiatu na 2004 r. *) 

    
  Plan 

Wyszczególnienie na 2004 r.  
    
1 3 

I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010 1262422 
II. Dochody z majątku powiatu 20884 
1. Ze sprzedaŜy 16813 
2. Z dzierŜawy 4071 
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu 275380 
IV. Pozostałe dochody 469742 
A. Ogółem dochody własne 2028428 
(I+II+II+IV)   
V. Subwencja ogólna 13213240 
VI. Ogółem dotacje 3306379 
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430 433436 
2. Dotacje celowe na zadania z zakr.adminstr. rządowej wykon. przez 2853693 
powiat oraz na realiz. zadań słuŜb,inspekcji i straŜy § 2110,§ 6410   
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) 19250 
 § 2310-2330, § 6610-6630   
4. Inne dotacje   
VII. Środki pozyskane z innych źródeł  850269 
B. Ogółem subwencje i dotacje 17369888 
(V+VI+VII)   

DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 19398316  

 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

Wydatki bud Ŝetu powiatu na rok 2004 

 
          w złotych 
L.p.  Dział  Rozdział  Par Nazwa Plan na 2004 r.  

1 2 3   4 5 
        WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: 20374217 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 18977580 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 11222466 
        - dotacje podmiotowe 1038610 
        - dotacje dla funduszu 12200 
         - dotacje celowe 396360 
        - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., 298936 
        b) wydatki majątkowe, 1396637 
        - w tym wydatki inwestycyjne 1396637 
1 O10     Rolnictwo i łowiectwo 51000 
    O1005   Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 51000  
      4300 Zakup usług pozostałych 51000 
        a) wydatki bieŜące, 51000 
2 O20     Leśnictwo 77414 
    O2002   Nadzór nad gospodark ą leśną 77414 
      3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 62414 
      4300 Zakup usług pozostałych 15000 
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        a) wydatki bieŜące, 77414 
3 600     Transport i ł ączno ść 2979423 
    60014   Drogi publiczne powiatowe 2979423 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16000 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 507636 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48300 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93360 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 12962 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 326500 
      4260 Zakup energii 8900 
      4270 Zakup usług remontowych 209000 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 840 
      4300 Zakup usług pozostałych 396693 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 600 
      4430 RóŜne opłaty i składki 20600 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14284 
      4480 Podatek od nieruchomości 5600 
      4520 Podatki i opłaty na rzecz budŜetu Państwa 1594 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1316554 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 1662869 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 662258 
        b) wydatki majątkowe, 1316554 
        - w tym wydatki inwestycyjne 1316554 
4 630     Turystyka 154954 
    63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyk i 154954 
      3035 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 44686 
      4215 Zakup materiałów i wyposaŜenia 11041 
      4305 Zakup usług pozostałych 26810 
      4425 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 45334 
      6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 27083 
        a) wydatki bieŜące: 127871 
        b) wydatki majątkowe, w tym: 27083 
        - w tym wydatki inwestycyjne 27083 
5 700     Gospodarka mieszkaniowa 4000 
    70005   Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 4000  
      4300 Zakup usług pozostałych 4000 
        a) wydatki bieŜące, 4000 
6 710     Działalno ść usługowa 231017 
    71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwes tycyjne) 35000  
      4300 Zakup usług pozostałych 35000 
        a) wydatki bieŜące: 35000 
    71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 200 0 
      4300 Zakup usług pozostałych 2000 
        a) wydatki bieŜące: 2000 
    71015   Nadzór budowlany 194017 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41600 
      4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej  51392 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4644 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17760 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 2393 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 11911 
      4300 Zakup usług pozostałych 8000 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1000 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2317 
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 53000 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 141017 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 117789 
        b) wydatki majątkowe, 53000 
        - w tym wydatki inwestycyjne 53000 
7 750     Administracja publiczna 2115324 
    75011   Urzędy wojewódzkie 106417 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80615 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5766 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14880 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 2116 
      4300 Zakup usług pozostałych 240 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2800 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 106417 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 103377 
    75019   Rady powiatów 152240 
      3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 140000 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2220 
      4300 Zakup usług pozostałych 9020 
      4410  PodróŜe słuŜbowe krajowe 1000 
        a) wydatki bieŜące, 152240 
    75020   Starostwa powiatowe 1758684 
      2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące  10000 
        realizowane na podstawie porozumień(umów) między    
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        jednostkami samorządu terytorialnego  
      2430 Dotacja z budŜetu dla funduszu celowego 12200 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 972383 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 73741 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181278 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 29332 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 145230 
      4260 Zakup energii 43100 
      4300 Zakup usług pozostałych 238400 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 12700 
      4430 RóŜne opłaty i składki 12500 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27000 
      4480 Podatek od nieruchomości 820 
        a) wydatki bieŜące, 1758684 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1256734 
         - dotacje celowe 10000 
         - dotacja dla funduszu 12200 
    75045   Komisje poborowe 15000 
      3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 11800 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 80 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1170 
      4300 Zakup usług pozostałych 1500 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 15000 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 530 
    75095   Pozostała działalno ść 82983 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51307 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3767 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8991 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 1278 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12300 
      4300 Zakup usług pozostałych 3090 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 150 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2100 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 82983 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 65343 
8 754     Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1838000  
    75411   Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 1838000  
      3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 256068 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30900 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2472 
      4050 Wynagrodzenie funkcjonariuszy 1212260 
      4060 Pozostałe naleŜności dla funkcjonariuszy 53500 
      4070 Nagroda roczna funkcjonariuszy 102900 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5980 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 820 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 56626 
      4220 Zakup środków Ŝywnościowych 500 
      4260 Zakup energii 49276 
      4270 Zakup usług remontowych 18909 
      4300 Zakup usług pozostałych 31994 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1248 
      4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu   
        terytorialnego 14000 
      4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu   
        terytorialnego 47 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 1838000 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1408832 
9 757     Obsługa długu publicznego 298936 
    75704   Rozliczenia z tytułu por ęczenia udzielonego przez 298936  
        jednostk ę samorz ądu terytorialnego   
      8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 161400 
      8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 137536 
        oraz od krajowych poŜyczek i kredytów  
        a) wydatki bieŜące, w tym: 298936 
        - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., 298936 

10 758     RóŜne rozliczenia 1043624 
    75818   Rezerwy ogólne i celowe 1043624 
      4810 Rezerwy 1043624 
        a) wydatki bieŜące, 1043624 
        - rezerwa ogólna na zadania oświatowe 86108 
        - rezerwa celowa na zadania oświatowe 957516 

11 801     Oświata i wychowanie 7645722 
    80102   Szkoły podstawowe specjalne 437255 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5890 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247625 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19150 
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      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43731 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 6038 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 16220 
      4240 Zakup pompcy naukowych i ksiąŜek 2300 
      4260 Zakup energii 66000 
      4300 Zakup pozostałych usług 14831 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1200 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14270 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 437255 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 316544 
    80110   Gimnazja 317170 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11408 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211264 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15938 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42278 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 5780 
      4300 Zakup usług pozostałych 15855 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14647 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 317170 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 275260 
    80111   Gimnazja specjalne 357800 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267300 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15130 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50070 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 6920 
      4240 Zakup pompcy naukowych i ksiąŜek 1000 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17380 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 357800 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 339420 
    80120   Licea ogólnokształc ące 2073057 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11452 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1473268 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 133909 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249586 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 38136 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10000 
      4260 Zakup energii 52380 
      4300 Zakup pozostałych usług 8000 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 
      4430 RóŜne opłaty i składki 100 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95726 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 2073057 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1894899 
    80130   Szkoły zawodowe 3 301 620 
      2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki 215 316 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45099 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2178827 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 175565 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325185 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 55426 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 75985 
      4240 Zakup pomocy naukowych i ksiąŜek 2050 
      4260 Zakup energii 42000 
      4270 Zakup  usług remontowych 2000 
      4300 Zakup pozostałych usług 48100 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 3800 
      4430 RóŜne opłaty i składki 7300 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124307 
      4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorial. 660 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 3 301 620 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2735003 
        - dotacje podmiotowe 215 316 
    80134   Szkoły zawodowe specjalne 159280 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91600 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5850 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17280 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 2400 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2000 
      4240 Zakup pomocy naukowych i ksiąŜek 2000 
      4300 Zakup pozostałych usług 32200 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5950 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 159280 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 117130 
    80140   Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn ego 635875 
        oraz ośrodki dokształcania zawodowego  
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3000 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403800 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8200 
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      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74100 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 10100 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 68400 
      4260 Zakup energii 8000 
      4270 Zakup  usług remontowych 17000 
      4300 Zakup pozostałych usług 8367 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1500 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27408 
      4480 Podatek od nieruchomości 6000 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 635875 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 496200 
    80143   Jednostki pomocnicze szkolnictwa 336968 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1030 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230245 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17900 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43293 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 5670 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2520 
      4240 Zakup pomocy naukowych i ksiąŜek 1000 
      4300 Zakup pozostałych usług 21500 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1400 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12410 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 336968 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 297108 
    80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16697 
      4300 Zakup usług pozostałych 10397 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 6300 
        a) wydatki bieŜące, 16697 
    80195   Pozostała działalno ść 10000 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3000 
      4300 Zakup usług pozostałych 7000 
        a) wydatki bieŜące, 10000 

12 851     Ochrona zdrowia 558069 
    85141   Ratownictwo medyczne 148069 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 131721 
      4270 Zakup usług pozostałych 15982 
      4300 Zakup usług pozostałych 366 
        a) wydatki bieŜące, 148069 
    85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób  nie 410000 
        obj ętych obowi ązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym  
      4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 410000 
        a) wydatki bieŜące, 410000 

13 852     Pomoc społeczna 1227789 
    85201   Placówki opieku ńczo-wychowawcze 135000 
      2820 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie zadań zleconych  27360 
        do realizacji stowarzyszeniom  
      3110 Świadczenia społeczne 107640 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 135000 
        - dotacje celowe 27360 
    85202   Domy pomocy społecznej 296000 
      2820 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie zadań zleconych  296000 
        do realizacji stowarzyszeniom  
        a) wydatki bieŜące, w tym: 296000 
        - dotacje celowe 296000 
    85204   Rodziny zast ępcze 655334 
      3110 Świadczenia społeczne 655334 
        a) wydatki bieŜące, 655334 
    85216   Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 21000  
      3110 Świadczenia społeczne 21000 
        a) wydatki bieŜące, 21000 
    85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 120455 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71763 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5430 
      4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14042 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 1948 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5934 
      4260 Zakup energii 7560 
      4280 Zakup usług medycznych 90 
      4300 Zakup usług pozostałych 10603 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 650 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2435 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 120455 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 93183 

14 853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne j 623893 
    85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu  63000 
        niepełnosprawno ści  
      2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania  63000 
        bieŜące realizowane na podstawie porozumień między  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr  129  Poz.   
 

- 6916 - 

        jednostkami samorządu terytorialnego  
        a) wydatki bieŜące, w tym: 63000 
        - dotacje celowe 63000 
    85333   Powiatowe urz ędy pracy 560893 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397161 
      4040 Dodakowe wynagrodzenia roczne 31672 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71045 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 10163 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 11013 
      4260 Zakup energii 1453 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 720 
      4300 Zakup usług pozostałych 16014 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 520 
      4430 RóŜne opłaty i składki 4692 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14835 
      4480 Podatek od nieruchomości 1457 
      4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu   
        terytorialnego 148 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 560893 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 510041 

15 854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1523052 
    85410   Internaty i bursy szkolne 694095 
      3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  8828 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423112 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30085 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68585 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 11033 
      4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 65848 
      4260 Zakup energii 39400 
      4270 Zakup usług remontowych 500 
      4300 Zakup pozostałych usług 22500 
      4410  PodróŜe słuŜbowe krajowe 200 
      4430 Zakup pozostałych usług 100 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23904 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 694095 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 532815 
    85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7663 
      4300 Zakup pozostałych usług 6613 
      4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1050 
        a) wydatki bieŜące,  7663 
    85495   Pozostała działalno ść 821294 
      2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 821294 
        a) wydatki bieŜące, w tym: 821294 
        - dotacje podmiotowe 821294 

16 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2000  
    92116   Biblioteki 2000 
      2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej  2000 
        instytucji kultury  
        a) wydatki bieŜące, w tym: 2000 
        - dotacje podmiotowe 2000 

RAZEM WYDATKI: 20 374 217 
            

Uwagi:  
1) Szczegółowość wydatków bieŜących w poszczególnych rozdziałach moŜe być większa niŜ podano w przykładzie, np. w 

ramach dotacji moŜna wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe. 
 

 
Załącznik Nr 3 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
 

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej zleconych 
 powiatowi i innych zada ń zleconych ustawami w 2004 r. 

            (w złotych) 
Klasyfikacja 

Dział  Rozdział  § 
Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na 

realizacj ę zadań z zakresu adm. rz ądowej 
Wydatki  Dochody do przekazania do bud Ŝetu 

państwa lub bud Ŝetu innej j.s.t 

1 2 3 4 5 6 7 
O10     Rolnictwo i łowiectwo 51000 51000   

  O1005   Prace geodezyjno-urządzeniowe       
      na potrzeby rolnictwa       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 51000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
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      realizowane przez powiat       
    4300 Zakup usług pozostałych   51000   

700     Gospodarka mieszkaniowa 4000 4000 168000 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomoś.       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 4000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4300 Zakup usług pozostałych   4000   
    2350 Dochody budŜetu państwa związane     168000 
      z realizacją zadań zlecanych jednos       
      tkom samorządu terytorialnego       

710     Działalno ść usługowa 231017 231 017   
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne       
      (nieinwestycyjne)       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 35000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4300 Zakup usług pozostałych   35000   
  71014   Opracowania geodezyjne i kartogra       
      ficzne       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 2000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4300 Zakup usług pozostałych   2000   
  71015   Nadzór budowlany       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 141017     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   41600   
    4020 Wynagrodzenia osobowe członków   51392   
      słuŜby cywilnej       
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   4644   
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   17760   
    4120 Składki na Fundusz Pracy   2393   
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   11911   
    4300 Zakup usług pozostałych   8000   
    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe   1000   
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz    2317   
      świadczeń socjalnych       
    6410 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 53000     
      państwa na inwestycje i zakupy inwe       
      stycyjne z zakresu administracji       
      rządowej oraz inne zadania zlecone       
      ustawami realizowane przez powiat       
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne   53 000   
      jednostek budŜetowych       

750     Administracja publiczna 87607 87607   
  75011   Urzędy wojewódzkie       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 72607     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   53333   
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   5766   
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10153   
    4120 Składki na Fundusz Pracy   1444   
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz    1911   
      świadczeń socjalnych       
  75045   Komisje poborowe       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 15000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych   11800   
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   450   
    4120 Składki na Fundusz Pracy   80   
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   1170   
    4300 zakup usług pozostałych   1500   

754     Bezpiecze ństwo publiczne i 1838000 1838000 5000 
      ochrona przeciwpo Ŝarowa       
  75411   Komendy powiatowe Państwowej       
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      StraŜy PoŜarnej       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 1838000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone   256068   
      do wynagrodzeń       
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   30900   
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2472   
    4050 UposaŜenia Ŝólnierzy zawodowych   1212260   
      i nadterminowych oraz funkcjonariuszy       
    4060 Pozostałe nalezności Ŝołnierzy zawo   53500   
      dowych i nadterminowych oraz        
      funkcjonariuszy       
    4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodo   102900   
      wych i nadterminowych oraz        
      funkcjonariuszy       
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5980   
    4120 Składki na fundusz pracy   820   
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   56626   
    4220 Zakup środków Ŝywności   500   
    4260 Zakup energii   49276   
    4270 Zakup Usług remontowych   18909   
    4300 Zakup usług pozostałych   31994   
    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe   500   
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz    1248   
      świadczeń socjalnych       
    4500 Pozostałe podatki na rzecz bódŜetów   14000   
      jednostek samorządu terytorialnego       
    4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek   47   
      samorządu terytorialnego       
    2350 Dochody budŜetu państwa związane     5000 
      z realizacją zadań zlecanych jednos       
      tkom samorządu terytorialnego       

851     Ochrona zdrowia 558069 558069   
  85141   Ratownictwo  medyczne       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 148069     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   131721   
    4270 Zakup usług remontowych   15982   
    4300 Zakup usług pozostałych   366   
  85156   Składki na ubezpieczenie oraz       
      świadczenia dla osób nie objętych       
      obowiązkiem ubezpieczenia zdrowot.       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 410000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    4130 Składki na ubezpieczeniezdrowotne   410000   

852     Pomoc społeczna 21000 21000   
  85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnzcyjne i       
      wychowawcze       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 21000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    3110 Świadczenia społeczne   21000   

853     Pozostałe zadania w zakresie 63000 63000   
      polityki społecznej       
  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu       
      niepełnosprawności       
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 63000     
      państwa na zadania bieŜące z       
      zakresu administracji rządowej       
      oraz inne zadania zlecone ustawami       
      realizowane przez powiat       
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu   63000   
      na zadania bieŜące realizowane na        
      podstawie porozumień między jednost       
      kami samorządu terytorialnego       

RAZEM: 2853693 2853693 173000 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
 
 

Dochody i wydatki w 2004 r., zwi ązane z realizacj ą zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
1. umów z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego, 
 
            
          (w złotych) 

Klasyfikacja 
Dział  Rozdział § 

Nazwa Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 
1. 

750     Administracja publiczna     
  75020   Starostwa powiatowe     
    2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania  19250   
      bieŜące realizowane na podstawie porozumień     
      (umów) między j.s.t.     

2. 
750     Administracja publiczna     

  75020   Starostwa powiatowe     
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania    10000 
      bieŜące realizowane na podstawie porozumień      
      (umów) między j.s.t.     

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     
  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania    63000 
      bieŜące realizowane na podstawie porozumień      
      (umów) między j.s.t.     

RAZEM: 19250 73000 
 

 
 
 
 
Załącznik Nr 5 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 
 
 

   
Wydatki inwestycyjne powiatu w roku bud Ŝetowym 2004 

                w złotych 
  Nazwa   Planowane nakłady Jednostka organizacyjna 

Rozdz.  zadania Łączne rok w tym źródła finansowania realizuj ąca zadanie 
  inwestycyjnego nakłady bud Ŝetowy  środki  kredyty środki środki lub koordynuj ąca 
  i okres realizacji finansowe  2004 własne  i po Ŝyczki  pochodz ące pochodz ące program 
  (w latach) (5+9+10) (6+7+8)     z innych źr. z programów UE    
2 3 4 5 6 7 8   11 

60014 Budowa drogi powiat               
  nr26756 Połcie Stare 632982 632982 329151     303831 Powiatowy Zarząd Dróg 
  Smolany śardawy               
  Przebudowa drogi nr               
  26734 Nidzica-Szero 671572 671572 342502     329070 Powiatowy Zarząd Dróg 
  kopaś-Łysakowo-               
  Sławka Mała-Sątop               
  Projekt budowlany               
  na przebudowę ulicy 12000 12000 6000   6000   Powiatowy Zarząd Dróg 
  Olsztyńskiej w Nidzicy               
71015 Samochód osobowy 53000 53000 53000       Powiat. Inspektorat Nadz.Bud 
63003 Opracowanie,wdro               

  Ŝenie i realizacja                
  strategii rozwoju  27083 27083     27083   Starostwo Powiatowe 
  turystyki                
  OGÓŁEM  1396637 1396637 730653   33083 632901   
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Załącznik Nr 6 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
 

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie na dwyŜki bud Ŝetowej w 2004 r.  
          
        (w złotych) 
L.p.  Treść Klasyfikacja Kwota 

    przychodów i rozchodów  PW* Plan 
1 2 3 4 5 
I. Planowane dochody     19398316 
II. Planowane wydatki     20374217 
  NadwyŜka/Deficyt    I  - II     -975901 
          
  Finansowanie III - IV     975901 

III. Przychody ogółem:     975901 
1. Kredyty zaciągane w bankach krajowych § 952   975901 
2. PoŜyczki  § 952     
3. Spłaty poŜyczek udzielonych § 955     
4. Prywatyzacja majątku j.s.t. § od 941 do 944      
5. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957     
6. SprzedaŜ papierów wartościowych §  931     
7. Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.) § 955     
IV. Rozchody ogółem:       
1. Spłata kredytu § 992     
2. PoŜyczki udzielone § 991     
3. Spłaty poŜyczek § 992     
4. Lokaty w bankach § 994     
5. Wykup papierów wartościowych § 982     
          
6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995     

 
 

 
Załącznik Nr 7 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
Prognoza kwoty długu powiatu   

          (w złotych)   
      Przewidywany stan na koniec roku 
  Rodzaj wykonanie        
L.p.  zadłu Ŝenia na       
    31.12.2003       
      2004 2005 2006 

2007 

1 2 3 4 5 6   
1. Wyemitowane papiery wartościowe           
2. Kredyty   975901 512290 0 0 
3. PoŜyczki           
4. Przyjęte depozyty           
5. Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów           
  a) ustaw,           
  b) orzeczeń sądu,           
  c) udzielonych poręczeń i gwarancji,           
  d) innych tytułów.           
6. Łączna kwota długu na koniec roku budŜ. 0 975901 512290 0 0 
7. Dochody ogółem 19241788 19398316 19900500 21433429 22786358 
8. Procentowy (%) udział długu w dochodach   5,03 2,57 0,00 0 

 
 

Sytuacja finansowa  
                                                                                                                                                             w złotych 

Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
I. Dochody ogółem 19 071 928 21 866 704  19 527 341 18 130 544 19 398 316 19 900 500 21 433 429 
A. Dochody własne w tym:     953 304   1 279 366 1 059 128 1 301 788 2 878 697 2 885 661 3 323 390 
1. z udziału w podatkach stanowiących dochód 

budŜetu państwa   
    164 366      141 978 140 023 143 979 1 262 422 1 348 443 1 598 443 

2. pozostałe dochody      788 938   1 137 388 919 105 1 157 809 1 616 275 1 537 218 1 724 947 
B. Subwencje   9 561 996 10 491 876 9 975 804 12 265 190 13 213 240 13 554 540 14 474 540 
C. Dotacje   8 556 628 10 095 462 8 492 409 4 563 566 3 306 379 3 460 299 3 635 499 
II. Wydatki ogółem   18 949 645 22 127 641 19 945 076 17 890 143 20 374 217 20 412 790 21 433 429 
 Wydatki bieŜące  17 924 695 21 219 985 19 539 484 17 659 007 18 977 580 20 412 790 21 433 429 

 Wydatki inwestycyjne   1 024 950      907 656 405 592 231 136 1 396 637   
III. Spłaty poŜyczek i kredytów    337 053 298 936 880 701 1 051 893 
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A. Spłata zaciągniętych poŜyczek, kredytów     315 325  417 326 523 406 
1. w tym: spłata rat poŜyczek (kredytów)    308 916  408 463 512 290 
2. odsetki    6 409  8 863 11 116 
B. Wartość udzielonych poręczeń    21 728 298 936 463 375 528 487 
C. Wykup papierów wartościowych i dyskonto        
IV. Wynik (I– II)      122 283    - 260 937 - 417 735 240 401 -975 901 -512 290  
V. Planowana, ł ączna kwota długu    

308 916 
 

    

 
 

 
Załącznik Nr 8 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
Plany przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych,  

 środków specjalnych na rok 2004 
              (w złotych) 
    Stan środków Przychody Wydatki Stan środków 
L.p.  Wyszczególnienie obrotowych na  ogółem  w tym: ogółem  w tym: obrotowych na  

    początku roku    dotacja   wpłata do  koniec roku 
        z bud Ŝetu   bud Ŝetu   
1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Gospodarstwa pomocnicze 60374 931000   929000 2000 62374 
  w tym:             
  1.Centrum Kształcenia             
  Praktycznego 60374 931000   929000 2000 62374 
II. Środki specjalne 32227 192190   220700   3717 

  w tym:             
  1.Powiatowy Zarząd Dróg 16023 18090 x 34000   113 
  2.Zespół Szkół Rolniczych 12901 90000 x 102600   301 
  i Ogólnokształcących             
  3.Zespół Szkół Zawodowych 3303 84100 x 84100   3303 
  i Ogólnokształcących     x       

OGÓŁEM 92601 1123190   1149700 2000 66091 

 
 
 
Załącznik Nr 9 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
 

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004  
    

  (w złotych) 
Nazwa instytucji Kwota dotacji 

1 2 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy 2000 
    
    
    

OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 2000 

 
 
Załącznik Nr 10 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 
 
 

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i pla cówek o światowo-wychowawczych w roku 2004  
    

  (w złotych) 
Nazwa jednostki Kwota dotacji 

1 2 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego,,Uniwersus" 125664 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego 89652 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 821294 
    

OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 1036610 
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Załącznik Nr 11 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
Inne dotacje udzielone w roku 2004 

    
  (w złotych) 

1 2 
Plcówki opiekuńczo-wychowawcze 27360 
Domy pomocy społecznej 296000 
    
    

OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 323360 

 
 
 
Załącznik Nr 12 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 
 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

      
    (w złotych) 
L.p.  Wyszczególnienie Plan na 2004 r.  

I. Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 38 000 
1. - środki pienięŜne 38 000 
2. - naleŜności   
3. - zobowiązania   
4. - materiały   
II. Przychody 180 000 
1. § 083 - Wpływy z usług 180 000 
2. § 069 - RóŜne opłaty   
3. § 296 - Przelewy redystrybucyjne, w tym   
  - przelewy z funduszy gminnych   
  - przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny   
  - przelewy z funduszu centralnego   

III. Wydatki 186 000 
1. Wydatki bieŜące 96000 
  § 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe   
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000 
  § 4270 - Zakup usług remontowych   
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 45 000 
  § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego   
  § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 36 000 
  - przelewy na fundusz centralny 18 000 
  - przelewy na fundusz wojewódzki 18 000 
2. Wydatki majątkowe 90 000 
  § 6120 - zakupy inwestycyjne funduszy celowych 90 000 

IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 32 000 
1. - środki pienięŜne 32 000 
2. - naleŜności   
3. - zobowiązania   

 
 

Załącznik Nr 13 
do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XVII/90/04 
z dnia 29 marca 2004 r. 

 
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
    (w złotych) 
L.p.  Wyszczególnienie Plan na 2004 r.  

I. Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 40 000 
1. - środki pienięŜne 40 000 
2. - naleŜności   
3. - zobowiązania   
4. - materiały   
II. Przychody 42 200 
1. § 083 - Wpływy z usług   
2. § 069 - RóŜne opłaty 30 000 
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3. § 243 - Dotacja z budŜetu otrzymana przez fundusz celowy 12 200 
      

III. Wydatki 76 200 
1. Wydatki bieŜące 76 200 
  § 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 000 
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000 
  § 4270 - Zakup usług remontowych   
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 62 200 
  § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,  10 000 
  § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   
2. Wydatki majątkowe, w tym   
  § 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych lub § 6060 -  zakupy inwestycyjne   
      

IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 6 000 
1. - środki pienięŜne 6 000 
2. - naleŜności   
3. - zobowiązania   

 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDśETU 
NA ROK 2004 

 
Dochody 

 
W budŜecie na 2004 rok ustalono dochody na kwotę 
19.398.316 zł, co stanowi 104,37 % planu dochodów 
2003 roku. 
Dotacje celowe pozyskiwane w ciągu roku na zadania 
własne np. funkcjonowanie domów pomocy społecznej, 
będą sukcesywnie wprowadzane do budŜetu. 
 
Dochody pochodz ące z bud Ŝetu państwa i innych 
źródeł  
 
Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2004 rok 
przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko–
Mazurskiego Nr FB 14/2004 z 23 lutego przekazaną 
pismem Wydziału Finansów i BudŜetu Warmińsko -
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 
3011/26/2004 z dnia 23.02.2004: 
 
1. Dochody budŜetu państwa 
 
-  w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  - 168.000 zł 
-  w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 

przeciwpoŜarowa  - 5.000 zł 
 
2.  Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań 

bieŜących i inwestycyjnych zleconych z zakresu 
administracji rządowej 

 
-  w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  - 51.000 zł 
-  w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  - 4.000 zł 
-  w dziale 710 Działalność usługowa   - 231 017 zł 
-  w dziale 750 Administracja publiczna   - 87.607 zł 
-  w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 

przeciwpoŜarowa  - 1.838.000 zł 
-  w dziale 851 Ochrona zdrowia    - 558.069 zł w tym: 

-  148.069 – dotacja celowa przyznana decyzją 
Wojewody Warmińsko–Mazurskiego Nr FB 
1/2004 z dnia 21 stycznia 2004 na 
dofinansowanie funkcjonowania Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Nidzicy. Dotację 
na powyŜsze zadanie, zgłoszono w roku 2003 
jako niewygasającą z upływem roku 
budŜetowego. 

-  w dziale 852 Pomoc społeczna  - 21.000 zł 
-  w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej - 63.000 zł 
 

3.  Dotacje celowe na zadania własne powiatu: 
 
-  w dziale 801 Oświata i wychowanie   -  2.436 zł 
-  w dziale 852 Pomoc społeczna   - 431.000 zł 
 
4.  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieŜące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego: 

 
-  w dziale 750 Administracja publiczna   - 19.250 zł 
 
5.  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 

powiatu pozyskane z innych źródeł: 
 
-  w dziale 020 Leśnictwo  - 62.414 zł 
 
6. Środki na dofinansowanie Programu Pomocy dla 

Rozwoju Potencjału Turystycznego przyznane przez 
Belgię: 

 
-  w dziale 630 Turystyka  - 154.954 zł 
 
7. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego 

powiatu to: 
 
- Część oświatowa  - 9.952.932 zł 
 
- Część wyrównawcza - 1.391.234 zł 
w tym: 
- podstawowa - 1.043.201 zł 
- uzupełniająca - 348.033 zł 
 
- Część równowaŜąca - 1.869.074 zł 
 
Pozostałe dochody  
 
1.  Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.262.422 
złotych  

 
2.  W 2004 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów 

własnych pochodzących z: 
- najmu, dzierŜawy, zarządu gruntami i sprzedaŜy 

nieruchomości stanowiących własność powiatu w 
kwocie 60.626 złotych  
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- wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu w 
kwocie 275.380 złotych  

- dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w 
kwocie 430.000 złotych  

 
3.  W wyniku wcześniej podpisanych umów w 2004 roku 

przewiduje się dochody pochodzące z programów Unii 
Europejskiej w kwocie 632.901 złotych  z 
przeznaczeniem na: 

- budowę drogi Połcie Stare – Smolany śardawy 
- przebudowa drogi powiatowej Nidzica – Szerokopaś 

– Łysakowo – Sławka Mała - Sątop 
 
Stan zobowi ązań 
 
- z tytułu udzielonych por ęczeń 
 
1)  Uchwałą Rady Powiatu nr X/52/03 i XI/60/03 udzielono 

poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego 
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie 
obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w 
łącznej kwocie 1.010.000 złotych od dnia 01.01.2004 
do 18.10.2007 roku, z tego: 

 
- rok 2004 – 94.670 złotych – odsetki 
- rok 2005 - 94.413 złotych – odsetki 
- rok 2006 – 292.430 złotych – kapitał + odsetki 
- rok 2007 - 528.487 złotych – kapitał + odsetki 
 
2) W 2002 roku Zarząd Powiatu dokonał poręczenia 

kredytu udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Nidzicy. W 2003 roku, z uwagi na brak moŜliwości 
spłaty wymienionego kredytu przez kredytobiorcę, 
Zarząd Powiatu jako poręczyciel przystąpił do spłaty 
wymienionej wierzytelności. W wyniku podpisanej 
ugody bankowej spłata kredytu przedstawia się 
następująco: 

 
- rok 2003 - kredyt 5.000 zł odsetki 16.729 zł 
- rok 2004 - kredyt 161.400 zł odsetki 42.866 zł 
- rok 2005 - kredyt 161.800 zł odsetki 26.516 zł 
- rok 2006 – kredyt 161.800 zł odsetki 9.145 zł 
 

Wydatki 
 
Plan wydatków budŜetowych na 2004 rok określono na 
kwotę 20.374.217 zł, co stanowi 109,63 % planu 
wydatków po zmianach w roku 2003. 
 
Wydatki budŜetu dzielą się na: wydatki bieŜące i wydatki 
majątkowe. 
 
Wydatki bie Ŝące 
 
W projekcie budŜetu wydatki bieŜące stanowią kwotę 

18.977.580 zł, wzrost o 104,52 % w stosunku do planu 
roku 2003. Obejmują one między innymi: 

- wynagrodzenia i pochodne 11.222.466 zł tj. 100,77 % 
w stosunku do roku 2003. Do wyliczenia wynagrodzeń 
w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej 
przyjęto aktualny stan zatrudnienia oraz wzrost 
wynagrodzeń w roku 2004 (róŜnice między rokiem 
2003 i 2004 poza kwotami na podwyŜki płac wynikają 
z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i dodatków staŜowych). 

- odpisy na ZFŚS - 403.021 zł tj. 100,28 % w stosunku 
do roku 2003. 

- na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 298.936 zł 
obejmuje spłatę kredytu i odsetek z tytułu udzielonego 
poręczenia dla ZOZ Nidzica. 

- dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 
215.316 zł 

w tym: 
- ZDZ – 89.652 złotych 
- ODZ „Uniwersus” – 125.664 złotych 
z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków 
związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej 
i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota 
szacunkowa.. 

- dotację podmiotową dla instytucji kultury-Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - 2.000 zł 

- dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 821.294 
złotych 

 
W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na: 
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
kwotę 51.000 złotych  
 
W dziale transport i łączność zaplanowano wydatki na 
- bieŜące remonty dróg w kwocie 209.000 zł 
- zakupy materiałów i wyposaŜenia – 326.500 zł 
- zakup pozostałych usług – 396.693 zł 
- wydatki inwestycyjne – 1.316.554 zł 
w tym: 
-  budowę drogi Połcie Stare – Smolany śardawy na 

kwotę 632.982 złotych 
-  przebudowa drogi powiatowej Nidzica – Szerokopaś – 

Łysakowo – Sławka Mała – Sątop na kwotę 671.572 
złotych 

-  aktualizacja projektu technicznego przebudowy ulicy 
Olsztyńskiej w Nidzicy na kwotę 12.000 złotych 

 
W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki 
związane z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa. 
 
 
W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty: 
-  opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na 

kwotę 37.000 złotych 
-  nadzór budowlany na kwotę 194.017 złotych 
w tym: 

-  wydatki bieŜące 141.017 złotych 
-  wydatki inwestycyjne 53.000 złotych 

 
W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki na: 
 
Radę Powiatu w kwocie 152.240 zł - z przeznaczeniem na 
wypłatę diet dla radnych za 
udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. 
Z zaplanowanej kwoty będą ponoszone wydatki na zakup: 
- materiałów i wyposaŜenia niezbędnego do obsługi 

Rady, 
- upominków wręczanych w imieniu Rady przez 

Przewodniczącego Rady z okazji organizowanych 
imprez powiatowych, 

- fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy, 
- koszty szkoleń i delegacji krajowych dla radnych. 
 
Administracja publiczna 
 
– Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 40 
etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe 
między innymi na wynagrodzenia z uwzględnieniem 
wskaźnika wzrostu płac na rok 2004 przewidzianego 
przez Ministerstwo Finansów, oraz pochodne od 
wynagrodzeń, na szkolenia (dokształcanie) pracowników, 
na koszty związane z utrzymaniem biura, na remonty i 
konserwacje pomieszczeń, na wysyłkę korespondencji, 
rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, 
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konserwację sprzętu biurowego, doposaŜenie stanowisk 
pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp. Starostwo 
wykonuje zadania własne, zlecone (ustawowo) i 
powierzone (na podstawie podpisanych porozumień). 
 
- Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków 
w roku 2004 planuje się wydatki związane z zakupem 
materiałów promocyjnych (między innymi na ksiąŜki, 
albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, 
nagrody i puchary na konkursy i spartakiady 
międzyszkolne, zakup upominków dla gości 
zagranicznych), na usługi (w tym: ogłoszenia reklamowe, 
partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych, 
imprezy promocyjne i okolicznościowe, dekoracja miasta z 
okazji świąt, itp.) 
 

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza wydzielono wydatki bieŜące 
uwzględniając inflację. Płace i pochodne pracowników 
oświaty zostały zaplanowane w oparciu o stan 
zatrudnienia w roku szkolnym 2003/2004. 

 
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nidzicy. 

 
Wydatki maj ątkowe 
 
W roku 2004 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 
1.396.637 zł (w roku 2003 – 428.272 zł). Środki własne to 
kwota 730.653 zł. 
W projekcie planu wydatków inwestycyjnych 
uwzględniono: 
 
- budowę drogi Połcie Stare – Smolany śardawy na 

kwotę 632.982 złotych 
- przebudowa drogi powiatowej Nidzica – Szerokopaś – 

Łysakowo – Sławka Mała – Sątop na kwotę 671.572 
złotych 

- aktualizacja projektu technicznego przebudowy ulicy 
Olsztyńskiej w Nidzicy na kwotę 12.000 złotych 

- zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego na kwotę 53.000 złotych 

- opracowanie, wdroŜenie i realizacja strategii rozwoju 
turystyki na kwotę 27.083 złotych. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1641 
UCHWAŁA Nr XXVII/180/04 

Rady Powiatu w Ełku 

z dnia 9 lipca  2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminów okre ślających zasady udzielania stypendiów uczniom i student om, finansowanych 

ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego.  

 
Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania 

stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, uczniom szkół prowadzonych lub 
dotowanych przez Powiat w Ełku, pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących 
się w szkołach ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających 
uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), o którym 
mowa w § 1 pkt 1, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania 

stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, studentom, mających stałe zameldowanie 
na terenie powiatu ełckiego, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w 
tym w szczególności z obszarów wiejskich i 
restrukturyzacji przemysłów, o którym mowa w § 1 pkt 1, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Ełku. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.  
  

Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku 
Jerzy Milanowski 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/180/04  
Rady Powiatu  w Ełku  
z dnia  9 lipca 2004 r. 

 
 
 

REGULAMIN 
 

przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 
Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów 

wiejskich, podejmuj ącym nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach ponadgimnazjalnych, umo Ŝliwiaj ących uzyskanie 
świadectwa dojrzało ści (maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez  Powiat w Ełku 

 
 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie na takim 
terenie), podejmujących naukę lub uczących się w szkole 
ponadgimnazjalnej, prowadzonej lub dotowanej przez 
Powiat w Ełku, umoŜliwiającej uzyskanie świadectwa 
dojrzałości (maturalnego).  

 
§ 2 1. Za  uczniów pochodzących z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).   

 
2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 

zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.    

 
§ 3. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 

poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się 
maturą.   

 
§ 4 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 

nauki w danym roku szkolonym, nie dłuŜej niŜ  na  
10 miesięcy.  

 
2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat w Ełku środków finansowych na 
ten cel.   

 
§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, 

w maksymalnej wysokości  250 zł netto w skali miesiąca 
lub w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów 
związanych z nauką w danym roku szkolnym.  

 
2. Stypendia przyznaje się na:  

 
1)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  

zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,  
 
2)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot,  

 
3)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych,  

 
4)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z  transportem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej,  

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za 

naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej 
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.  

 
6) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkolę.  

 
3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 

podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym  
wnioskiem). 

 
§ 6. 1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 

składa wniosek do szkoły, której jest uczniem, w terminie 
do 10 września kaŜdego roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu.  

 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe,    

lub/i 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.  

 
§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto)  oznacza 

dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 

 
§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 

przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora 
szkoły.  

 
2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 

pracy komisji przyjęty przez radę pedagogiczną. 
 
§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów, finans owanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji 
materialnej,  z obszarów wiejskich, podejmuj ącym nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach ponadgimnazjalnych, 
umo Ŝliwiaj ących uzyskanie świadectwa dojrzało ści (maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez   
Powiat w Ełku 
 
 

WNIOSEK 
o stypendium z  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

1. Imiona i nazwisko ucznia: .......................................................................................................................................................... 
2. PESEL ........................................................................................................................................................................................ 
3. Stałe miejsce zameldowania ucznia ..........................................................................................................................................  
4. Adres zamieszkania ucznia........................................................................................................................................................   
5. Imiona rodziców.......................................................................................................................................................................... 
6. Typ szkoły i rok nauki.................................................................................................................................................................. 

(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:........................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 

Lp. Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub nauki 
    
    
    
    

 
8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy: 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny   
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne   
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej   
4 dodatek mieszkaniowy   
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego   
6 zasiłek dla bezrobotnych   
7 dochody z gospodarstwa rolnego   
8 dochody z działalności gospodarczej   
9 inne dochody   
 DOCHÓD RAZEM   

  
9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie: .................... 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są zgodne 
ze stanem faktycznym oraz wyraŜam zgodę na ich przetwarzanie. 
 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: ........................................... 
 
Podpis ucznia: ........................................ 
 
Data: ......................................... 
 
Decyzja komisji stypendialnej:  
 
Deklaracja pomocy rzeczowej w ramach stypendium 
 

Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,   
2 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,   
3 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,   
4 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z  transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,   
5 całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej 

uprawnienia szkoły publicznej,  
 

6 inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę   
7 RAZEM  

 
 
.........................                          .................                   .................................................. 
Miejscowość                                   data                        podpis rodzica i ucznia  
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Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXVII/180/04   
Rady Powiatu w Ełku   
z dnia 9 lipca 2004 r. 

 
REGULAMIN  

 
przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 

Rozwoju Regionalnego, studentom, maj ących stałe zameldowanie      na terenie powiatu ełc kiego, znajduj ącym si ę w 
trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginali zowanych, w tym w szczególno ści z obszarów wiejskich i 

restrukturyzacji przemysłów 
 

 
§ 1. Regulamin dotyczy studentów, posiadających 

stałe zameldowanie na terenie powiatu ełckiego, 
pobierających naukę w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyŜszych, prowadzonych w systemie dziennym, 
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 
pochodzących z obszarów zmarginalizowanych , w tym w 
szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji 
przemysłów, natrafiających na bariery w dostępie do 
kształcenia na poziomie wyŜszym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej.  

 
§ 2. 1. Za  studentów znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej uznaje się studentów o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, niŜ kwota 
uprawniająca  do uzyskania świadczeń rodzinnych, 
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz. 
2255 z późn. zm.).  

 
2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 

zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
§ 3. 1. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 

poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się 
maturą.  

 
2. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary 

wiejskie, o których mowa w pkt 1, miasta do 20 tys. 
mieszkańców nie wymienione w pkt 1 oraz zdegradowane 
dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone 
Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

 
§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 

nauki w danym roku akademickim, nie dłuŜej niŜ  na 10 
miesięcy. 

 
2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat w Ełku środków finansowych na 
ten cel.  

 
§ 5. 1.  Stypendia przyznawane są w formie 

finansowej, w maksymalnej wysokości  350 zł netto w 
skali miesiąca lub w formie refundacji wcześniej 
poniesionych kosztów związanych z nauką w danym roku 
akademickim. 

 
2. Stypendia przyznaje się na: 

 
1)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub 
na stancji, 

 
2)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły wyŜszej  lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki  w szkołach wyŜszych, 
 
4)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z  transportem do i ze szkoły wyŜszej 
środkami komunikacji zbiorowej, 

 
5)  całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole wyŜszej, o której mowa w § 1. 
 

3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 
podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 

 
§ 6. 1. Student ubiegający się o przyznanie 

stypendium składa wniosek do Zarządu Powiatu  w Ełku, 
w terminie do 10 października kaŜdego roku (w przypadku 
rozpoczęcia nauki  od 1 października) lub do 20 lutego (w 
przypadku rozpoczęcia nauki od 1 lutego). Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe,  

lub/i 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 

 
§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto)  oznacza 

dochód rodziny (netto ) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 

 
§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 

przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez Zarząd 
Powiatu w Ełku. 

 
2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 

pracy komisji przyjęty przez Zarząd Powiatu w Ełku. 
 
§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów, finans owanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, studento m, maj ących stałe zameldowanie na terenie powiatu 
ełckiego, znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmargin alizowanych, w tym w szczególno ści z 
obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów 
 
 

WNIOSEK 
o stypendium z  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
  
1. Imiona i nazwisko studenta:........................................................................................................................................................ 
2. PESEL: ....................................................................................................................................................................................... 
3. Stałe miejsce zameldowania studenta: ...................................................................................................................................... 
4. Adres zamieszkania studenta: ................................................................................................................................................... 
5. Imiona rodziców: ........................................................................................................................................................................ 
6. Nazwa uczelni, kierunek studiów, rok nauki i semestr................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

Lp. Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia  lub nauki 
    
    
    
    

 
8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy:  
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7 dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie: .................... 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są zgodne 
ze stanem faktycznym oraz wyraŜam zgodę na ich przetwarzanie. 
 
Podpis studenta: ................................. 
 
Data: ................................................... 
  
Decyzja komisji stypendialnej:  
  
 .........................                             .................                     .................................................. 
Miejscowość                            data                            Podpis komisji 
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1642 
UCHWAŁA Nr IX/58/04  

Rady Miejskiej w Pasł ęku  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/03 Rady Miejskiej  w Pasł ęku z 4 lipca 2003 r. w sprawie zasad nabycia, zbyci a i 

obci ąŜania nieruchomo ści gruntownych oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata  

(Dz. U. Woj. Warm. Maz. nr 141, poz. 1750, Dz. U. W oj, Warm. Maz. nr 65, poz. 775). 

 
Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt 9   lit. „a"  ustawy z  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, 
poz. 1591 z. 2001 r. z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 

 
§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/45/03 Rady 

Miejskiej w Pasłęku z 4 lipca 2003 roku w sprawie zasad 
nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 
trzy lata (Dz. U. Woj. Warm. Maz. nr 141 poz. 1750, Dz.U. 
Woj. Warm. Maz. nr 65, poz. 775) wprowadza się 

następującą zmianę: 
 

w § 11 ust. 2 pkt 1 zapis: "pod budownictwo 
mieszkaniowe," - skreśla się. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 

 


