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Plan na 2020 rok

2310 Dotacja celowa przekaz.gminie na zadania bieżące-na pods.porozumień m.jst

2360 Dot.cel.z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas.zad.organiz.

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

2590
Dot.podmiotowa dla publ.jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 

inną niż jst lub przez osobę fizyczną

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

2710 Dotacja celowa na pomoc finans.udzieloną między jst-dof.zad.bieżacych

2720 Dot.celowe na finans.prac remontowych i konserwatorskich

2800 Dot.celowa z budżetu dla pozostał.jedn.zaliczanych do sektora fin. publicznych

2820 Dotacja celowa z budż.na dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%

2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jst, związków gmin na dofinans. zadań bieżących

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3110 Świadczenia społeczne

3240 Stypendia dla uczniów

3250 Stypendia różne

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4140 Wpłaty na PFRON

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych  - zł 

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

4410 Podróże służbowe krajowe

4420 Podróże służbowe zagraniczne

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4530 Podatek od towarów i usług

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4810 Rezerwy

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - zł 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  - zł 

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finas.zadań inwestycyjnych

6220 Dot.celowa na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów pub.

6300 Dotacja celowa na pomoc finans.udzieloną między jst-dof.zad.inwestycyjnych

6610
Dot.celowe przekazane gminie na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień jst

6620
Dot.celowe przekazane dla powiatu na inwestycji i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień jst

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

8030 Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń

8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

x  - zł  - zł 
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 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

 - zł 

* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne
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Wydatki budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
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