
UCHWAŁA  NR XVI/110/2007 
Rady Miejskiej w Łebie
  z dnia 28.12.2007rok.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit  „d" , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.3 i 4 ustawy z dnia 
13  listopada  2003  roku  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  /Dz.U.  nr  203, 
poz.  1966 ze zm./  oraz art.  165 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych /Dz.U. nr 249, poz.2104 ze zm./  Rada Miejska w Łebie

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości                                                 18.015.192,-zł 
1. Dochody bieżące                                                                                               12.636.192,-zł
   w tym:
− dochody z podatków i opłat                                                                             5.693.200,- zł
− udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa                      1.703.395,- zł
− pozostałe dochody                                                                                              687.180,- zł
− dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów                             300.000,- zł
      alkoholowych
-    dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                      727.937,- zł
− dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej               933.621,- zł
− subwencje z budżetu państwa                                                                         2.590.859,- zł 
      w tym część oświatowa                                                                                   2.590.859,- zł
2. Dochody majątkowe                                                                                          5.379.000,-zł
Szczegółowy podział dochodów według źródeł w odniesieniu do paragrafów zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości                                                19.729.947,- zł 
1. Wydatki bieżące                                                                                              14.437.255,- zł 
    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  6.171.230,- zł 
    - dotacje                                                                                                                698.400,- zł
    - wydatki na obsługę długu                                                                                  344.000,- zł 
2. Wydatki majątkowe                                                                                           5.292.692,- zł 
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 3

Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości: 
przychody             -             2.017.977,- zł
rozchody                 -              303.222,- zł

Przychody i rozchody szczegółowo określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008 ustala się w kwocie 2.100.000,- zł. Szczegółowy 
wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 .
Łączne nakłady finansowe przyjmuje się w wysokości 21.450.000,- zł. 
Szczegółowy podział wieloletnich programów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata 
przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5
Ustala się rezerwę w kwocie  100.000,- zł
z tego:
− rezerwa ogólna   80.000,-zł
− rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  20.000,-zł 

§ 6

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się 
w kwocie 300.000,-zł,  którą po stronie wydatków przeznacza się na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych na rok 2008 w wysokości:
                                                   Przychody     -    14.000,- zł
                                                   Wydatki        -    15.000,-  zł 
Szczegółowy plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Z budżetu miasta udziela się dotację podmiotową w wysokości 338.400,- zł  jednostkom 
wyszczególnionym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Dochody       -       933.621,-  zł
Wydatki       -        933.621,-  zł

Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych określa załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały.



§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do dokonywania zmian w budżecie polegających na 
przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do zaciągnięcia długu oraz do spłaty zobowiązań gminy 
do maksymalnej kwoty 1.647.222,-  zł.

§ 12

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Łeby do opracowania układu wykonawczego budżetu w 
szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kużel



DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Łeby opracowano na podstawie :

1.Ustawy o finansach publicznych.

2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2008 i  planowanych
     udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008  rok.

3. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w roku 2007. 

4.  Wysokości dochodów i  dotacji na zadania zlecone na 2008 rok.

         Dochody budżetu  ogółem zaplanowano na kwotę  18.015.192,-  zł.  W planowanych 
dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje 
i dotacje na zadania zlecone.

I.         Dochody własne gminy:
A. Podatki                                                                                                  6.896.595
• Podatek od nieruchomości                                § 031                             4.600.000
• Podatek rolny                                                    § 032                                    5.000
• Podatek leśny                                                    § 033                                    8.200
• Opłata skarbowa                                               § 041                                  30.000
• Podatek od środków transportowych                § 034                                 50.000
• Podatek od czynności cywilnoprawnych           § 050                               250.000
• Podatek od spadków i darowizn                       § 036                                  50.000
• Udziały we wpływach z podatku                      § 002                                 50.000

               dochodowego od osób prawnych
• Udziały we wpływach z podatku                      § 001                             1.653.395

               dochodowego od osób fizycznych
• Karta podatkowa                                               § 035                                200.000
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II.      Dochody z majątku gminy                                                                                 5.379.000 
1. Ze sprzedaży                                                                                                            4.031.000 
2. Z dzierżawy                                                                                                                378.000 
3. Z wieczystego użytkowania                                                                                       990.000

III.     Pozostałe dochody                                                                                             1.487.180
 
Ogółem dochody własne                                                                                          13.762.775
 
IV.     Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                      727.937
V.      Dotacje celowe na zadania zlecone gminom                                                        933.621
VI.    Subwencja oświatowa                                                                                        2.590.859

                                                      OGÓŁEM:                               18.015.192

PODATKI

1.    Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 4.600.000,- zł. .   
2. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjmuje się w kwocie 30.000 zł,- i obejmują opłatę od 

czynności organów administracji. 
3. Na  rok  2008  po  stronie  dochodów  w  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych 

zaplanowana została kwota 250.000,-  zł.
4.  Podatek od środków transportowych   -  50.000,-  zł.
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 

został zaplanowany w wysokości  200.000,- zł  

6.     Wpływy  z  tytułu  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  planuje  się  w 
wysokości  50.000,-  zł.

7.   Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w

      wysokości 1.653.395,- zł, co zostało określone przez Ministerstwo Finansów. 
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DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1.     Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 4.031.000,- zł. Kwota przyjęta 
do  projektu  budżetu  na  rok  2008  wynika  ze  wstępnego  oszacowania  wartości 
poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży.

2.      Wpływy z tytułu dzierżaw zaplanowane w kwocie 378.000,- zł. obejmują dzierżawy stałe 
jak i sezonowe.

3.      Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i opłat zaplanowano na kwotę 990.000,- zł.

                                              POZOSTAŁE  DOCHODY

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 1.487.180,-zł. 
Kwota  ta  obejmuje  między  innymi  dochody  z  tytułu  opłat  lokalnych  (opłaty  miejscowej  i 
targowej).  Następną  pozycję  w  tych  opłatach  stanowią  odsetki  od  środków  na  rachunkach 
bankowych  oraz  odsetki  od  nieterminowych  opłat  z  tytułu  podatków  i  opłat  lokalnych.  Do 
pozostałych  dochodów  zalicza  się  również  opłaty  z  tytułu  kar  i  grzywien,  opłaty  z  tytułu 
wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dotacja  celowa  na  dofinansowanie  kosztów realizacji  inwestycji  w kwocie  727.937,-  zł 
wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej 
do Rąbki”.

Dotacje na zadania z zakresu administracji  rządowej przyjęto w wysokości  933.621,- zł, 
wynikają one z wytycznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SUBWENCJA

Subwencję przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości  2.590.859,- zł         
 z tego subwencja oświatowa dla jednostek                                                   2.590.859,- zł

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę                                                         18.015.192,-  zł
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WYDATKI

Wydatki  budżetowe  na  2008  rok  zaplanowano  w  wysokości  19.729.947,-  zł. Dokładne 
kwoty przedstawione zostały w poniższych opisach.

                                       DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 100,- zł.

                                        DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.539.692,- zł, w tym wydatki na inwestycje w 
kwocie 4.142.692,- zł.  Kwotę tę przeznacza się na zadania  inwestycyjne  wyszczególnione w 
załączniku  nr  4  do projektu  budżetu  miasta  Łeby na rok  2008.  Główne zadanie  to  budowa 
ścieżki rowerowej do Rąbki, skosztorysowane na kwotę 2.892.692,- zł.   Pozostałe to remonty i 
modernizacje nawierzchni ulic oraz chodników. 
Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 397.000,- zł. Kwota ta obejmuje bieżące 
remonty ulic. Obejmuje ona również wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
         Zadania inwestycyjne  wykazane w WPI zostały zaplanowane do realizacji  w latach 
następnych,  gdyż  koszty tych  zadań przewyższają  możliwości  finansowe gminy i  wymagają 
dofinansowania środków zewnętrznych. 

              DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
W dziale  630 zaplanowana  została  kwota  250.000,-  zł  z  przeznaczeniem na zwiększenie 

udziałów w spółce „Port Jachtowy w Łebie".  

                                       DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 250.000,- zł.  Kwota 130.000,-zł  to 

koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w tym drobne naprawy, zakup energii, 
koszty zużycia wody, wywóz nieczystości.
Kwota  120.000,-zł  to  wydatki  związane  z  gospodarką  gruntami  i  nieruchomościami,  w tym 
wydatki związane z podziałami i wyceną nieruchomości, koszty sądowe i notarialne. To także 
wydatki  związane  z  ogłoszeniami  prasowymi  oraz  koszty  związane  z  uzyskaniem danych  z 
ewidencji gruntów (wypisy i wyrysy).
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                                            DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71014 obejmuje opracowania geodezyjne i kartograficzne. Wydatki zaplanowane 

w kwocie  100.000,-  zł   obejmują   wydatki  związane  z  funkcjonowaniem wydziału,  między 
innymi  ogłoszenia  prasowe  ,  opracowania  geodezyjne,  opracowanie  dla  części  miasta 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

                                                            

                                        DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
Wydatki w całym dziale 750 zaplanowano na kwotę 2.922.000,- zł w tym:               

 Urzędy  Wojewódzkie  -  rozdział  ten  obejmuje  wydatki  na  zadania  zlecone  z  zakresu 
administracji  rządowej.  Wydatki  przyjęto  w  kwocie  63.000,-  zł  i  obejmują  one 
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

 Rada Miejska - wydatki na radę zaplanowano w wysokości 150.000,- zł.  Wydatki obejmują 
diety  dla  radnych  i  członków  komisji,  które  ulęgają  zwiększeniu  w  przypadku  wzrostu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych.

 Urząd  Miejski  -  wydatki  w  tym  dziale  zaplanowano  na  kwotę  2.709.000,-  zł.  Na 
wynagrodzenia osobowe zaplanowana została kwota 1.450.000,- zł. w tym wypłata nagród 
jubileuszowych.  Na  dodatkowe  wynagrodzenia  roczne  zaplanowano  kwotę  114.000,-  zł. 
Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS w wysokości 330.000,- zł. Na pozostałe wydatki 
rzeczowe  zaplanowano  kwotę  870.000,-  zł.  Wydatki  te  obejmują:  zakupy  materiałów 
biurowych,  prasa  i  literatura  fachowa,  zakupy  środków  czystości,  opłaty  za  energię 
elektryczna  i  wodę,  usługi  stałe  dotyczące  ksero,  telefonów,  ogłoszenia  prasowe,  koszty 
delegacji,  remont  pomieszczeń  biurowych  oraz  zakup innych  usług..  Wydatki  na  zakupy 
inwestycyjne w wysokości 20.000,- zł, to zakup programów oraz sprzętu komputerowego. 
Wydatek inwestycyjny w kwocie 75.000,-zł  przewiduje remont łazienek oraz przebudowę 
wejścia i biura obsługi.

                                        DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
                                        PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym przewidziane zostały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 
kwocie 621,- zł.
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                                       DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA

                                       PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 361.700,- zł i obejmują one:
Ochotnicze straże pożarne - wydatki zaplanowane zostały w wysokości 69.000,-  zł. Obejmują 
między innymi:  zakup sprzętu  i  wyposażenia,  zakup paliwa,  ubezpieczenie,  ekwiwalenty  za 
udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, usługi remontowe.
Obrona cywilna – 5.000,-  zł. 
Straż Miejska – 137.700,- zł
Pozostała  działalność   -  zaplanowana  kwota  150.000,-  zł.  Kwota  70.000,-zł  to  wydatki 
związane z bezpieczeństwem w mieście, zwłaszcza w sezonie letnim.
Kwota 80.000,-zł została przewidziana na instalację monitoringu miasta.

                             DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 344.000,- zł i  obejmują one spłatę należnych 

odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

                                 DZIAŁ 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA
Wydatki w tym dziale obejmują obowiązkową wpłatę do Budżetu Państwa w roku 2008 w 

wysokości 212.494,- zł oraz rezerwę w kwocie 100.000,- zł z tego 80.000,-zł to rezerwa ogólna, 
20.000,-zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.  

                                 DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki  w  tym  dziale  zaplanowane  zostały  w  wysokości  4.766.915,-  zł.  Ze  środków 

własnych przeznaczona została kwota 2.146.056,- zł. 

Na  wydatki  Szkoły  Podstawowej  zaplanowano  kwotę  2.545.400,-  zł.,    Oddziały 
przedszkolne  w  szkołach  podstawowych  –  255.600,-  zł,  Gimnazjum  –  1.581.800,-  zł. 
Przedszkola  –  338.400,-  zł;  jest  to  dotacja  dla  6  przedszkoli  niepublicznych,  wykonujących 
zadania gminy. 

Ponadto  w  dziale  801:   w  rozdziale  80113  zaplanowana  została  kwota  6.500,-  zł  na 
dowożenie  dzieci  do  szkoły;  rozdział  80146  –  kwota  20.600,-  zł  na  wydatki  związane  z 
dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli   oraz w rozdziale  80195 - kwota 18.615,- zł na 
świadczenia z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.
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                            DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Wzorem lat  ubiegłych w budżecie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją 

programu  profilaktyki  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  w  wysokości  290.000,-  zł  oraz 
10.000,- zł na zwalczanie narkomanii. Kwota 370.000,- zł obejmująca pozostałą działalność  to 
wydatki związane z utrzymaniem punktu ratunkowego.

                                      DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA
Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 2.138.700,-  zł. Po stronie dochodów ujęte zostały 

dotacje na zadania zlecone w wysokości 933.621,- zł.

 Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na kwotę 58.600,- zł.

  Zasiłki i pomoc w naturze - w rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 405.000,- 
zł. z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 82.000,- zł, natomiast pozostała kwota 
323.000,- zł to wydatki na zadania własne gminy .

 Ośrodki pomocy społecznej  -  wydatki  na utrzymanie  ośrodka zaplanowano w wysokości 
413.600,-  zł.  Na  wynagrodzenia  osobowe  zaplanowano  kwotę  278.000,-  zł,  dodatkowe 
wynagrodzenia roczne wynoszą 17.500,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 59.400,- zł. 
Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 58.700,- zł.

 Dodatki  mieszkaniowe  -  po  stronie  wydatków  ujęto  kwotę  110.000,-  zł  na  dodatki 
mieszkaniowe jako własne środki budżetowe.

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy 
społecznej to kwota 7.600,- zł pochodząca z dotacji.

 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  .  Wydatki  w  tym rozdziale  przyjęto  w wysokości  963.900,-  zł,  co  również 
uwzględniono po stronie dochodów budżetowych w formie dotacji.

                     DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,  pomoc materialna 

dla uczniów, oraz środki na odpisy funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.
W dziale 854 zaplanowane zostały wydatki na świetlicę szkolną w kwocie 237.200,-zł, z tego 
wynagrodzenia osobowe pracowników 114.800,- zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.500,- 
zł, pochodne od wynagrodzeń – 25.400,- zł, pozostałe wydatki wynoszą 88.500,- zł.
W dziale tym zaplanowana pomoc materialna dla uczniów to wypłata  stypendium w kwocie 
32.000,- zł oraz 490,- zł przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy. 
Kwota 4.235,-  zł  w rozdziale  pozostała  działalność,   stanowi odpis  funduszu socjalnego dla 
nauczycieli emerytów.
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                                        DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I 
                                        OCHRONA  ŚRODOWISKA
 Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.609.800,- zł w tym na wydatki inwestycyjne 
375.000,- zł, z tego 180.000,- zł w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, 145.000,- zł w 
rozdziale utrzymanie zieleni w miastach oraz 50.000,-zł na doposażenie i budowę placów zabaw. 
Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 580.000,- zł.
 Ponadto dział 900 obejmuje:
 Zieleń w miastach - zaplanowano kwotę 250.000,- zł., którą przeznacza się na utrzymanie 

parku i terenów zieleni administrowanych przez miasto.
 Oświetlenie ulic - na oświetlenie i konserwację urządzeń świetlnych zaplanowano

kwotę 303.800,- zł.
 Gospodarka  odpadami  -  planowana  kwota  wydatków  na  rok  2008  wynosi  50.000,-  zł  i 

obejmuje  między innymi wydatki związane z wysypiskiem. 

 Pozostała działalność - planowana kwota 55.000,- zł   to wydatki inwestycyjne 50.000,- zł z 
przeznaczeniem na doposażenie i budowę placów zabaw dla dzieci oraz kwota 5.000,- zł - 
wydatki związane z odławianiem psów.

                               DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                                                           NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 360.000,- zł dla jednostki kultury jaką jest 
Biblioteka Miejska. Kwota ta zawiera wydatki  związane z bieżącą działalnością.   
Ponadto w dziale 921 zaplanowana została kwota 380.000,- zł. 330.000,-zł na wydatki związane 
z  zadaniami  w  zakresie  kultury  oraz  promocją.   50.000,-  na  projekt  techniczny  inwestycji 
„Bramy Kaszubskiego Pierścienia”.  

                                    DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowana  kwota  obejmuje  wydatki  w  zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej  w 

wysokości 450.000,- zł. 
Kwota 100.000,- zł  to  wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz zakupem 

nagród. Kwotę 100.000,- zł zaplanowano na pozostałą działalność w zakresie  kultury fizycznej i 
sportu, w tym także dofinansowanie do imprez żeglarskich. 
Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000,- zł z 
przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej. 



     Załącznik nr 1 do uchwały 
                                                                                           Rady Miejskiej w Łebie
                                                                                           nr  XVI/110/2007
                                                                                           z dnia 28.12.2007r.

 

       DOCHODY

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Plan na 
2008 rok

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  888.394,-

60016 Drogi publiczne gminne                         877.937,-

60095

0690
6260

0690

Wpływy z różnych opłat
Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na finansow.lub dofinansow. 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat

                 150.000,-
                 727.937,-

           
           
           
                   10.457,-
                   10.457,-
            

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.449.000,-

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

5.449.000,-

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

     990.000,-

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skladn. 
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t

   378.000,-

0830 Wpływy z usług       50.000,-
0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
                 4.031.000,-



  1.     2.   3.                                    4.            5.

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA
      
        63.900,-

75011  Urzędy wojewódzkie         63.000,-
2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na realizację zadań bieżących z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminie

        63.000,-

                      

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach        900,-
  powiatu)

2360  Dochody jst związane z realizacją zadań                                               900,-
 z zakresu administracji rządowej oraz innych
 zadań zleconych ustawami

751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
   WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
   OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

            621,-

75101  Urzędy naczelnych organów władzy
 państwowej, kontroli i ochrony prawa

            621,-

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminie

                        621,-

756    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
   OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
   JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
   OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
   ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

     7.696.595,-

75601   Wpływy z podatku dochodowego od
  osób fizycznych

           200.000,-

0350   Podatek od działalności gospodarczej
  osób fizycznych, opłacany w formie karty
  podatkowej

      200.000,-



  1.      2.     3.                                 4.                   5.

75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jedn.organizacyjnych

 
2.448.500,-

0310 Podatek od nieruchomości 2.380.000,-
0320 Podatek rolny           500,-
0330 Podatek leśny        8.000,-
0340 Podatek od środków transportowych      10.000,-
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych      50.000,-

75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

3.014.700,-

0310 Podatek od nieruchomości 2.220.000,-
0320 Podatek rolny        4.500,-
0330 Podatek leśny           200,-
0340 Podatek od środków transportowych      40.000,-
0360 Podatek od spadków i darowizn      50.000,-
0430 Wpływy z opłaty targowej      50.000,-
0440 Wpływy z opłaty miejscowej    450.000,-
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych    200.000,-

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody j.s.t.

   330.000 ,-

0410
0480

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

     30.000,-
   300.000,-

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

 1.703.395,-

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  1.653.395,-
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych       50.000,-

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.620.859,-

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla j.s.t.

 2.620.859,-

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  2.590.859,-



  1.      2.     3.                                 4.                   5.

75814 Różne rozliczenia finansowe    30.000,-
0920 Pozostałe odsetki    30.000,-

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE    94.753,-

80101 Szkoły podstawowe    72.000,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych
   72.000,-

80110 Gimnazja    10.000,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych
   10.000,-

         
         80195                    Pozostała działalność                                                               12.753,-
                          2030     Dotacje celowe otrzymane z budżetu                                         12.753,-
                                       państwa na realizację własnych zadań
                                       bieżących gmin

852 POMOC SPOŁECZNA 1.128.450,-

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

   763.900,

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji czadowej oraz innych 
zadań zleconych gminie

   763.900,-

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

      7.600,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie

      7.600,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne

 178.000,-

2010

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

   82.000,-

   96.000,-



   1.    2.    3.                                  4.                      5.

85219 Ośrodki pomocy społecznej
        
    110.400,-

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

    110.400,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

      16.550,-

85295

2010

2360

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie
Dochody jst związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

      16.500,-

            50,-
  

     52.000,-
     52.000,-    

854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

      72.620,-

85401 Świetlice szkolne       72.620,-
0830 Wpływy z usług       72.620,-

OGÓŁEM 18.015.192,-



                                                                                                           Załącznik Nr 2 do uchwały 
                                                                                                           Rady Miejskiej w Łebie
                                                                                                           nr XVI/110/2007
                                                                                                           z dnia 28.12.2007r.

       WYDATKI

Dz. Rozdz.    §            Wyszczególnienie
    Plan na
    2008 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
             
           100,-

01030 Izby rolnicze            100,-
Pozostałe wydatki            100,-

 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   4.539.692,-

60016 Drogi publiczne gminne   4.539.692,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostałe wydatki
  4.142.692,-    
     397.000,-

630 TURYSTYKA      250.000,-

63095 Pozostała działalność      250.000,-
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz 

wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego

     250.000,-

700 GOSPODARKA   MIESZKANIOWA      250.000,-

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki m.      130.000,-
Pozostałe wydatki      130.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami      120.000,-
Pozostałe wydatki      120.000,-

710 DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA      100.000,-

71014 Opracowania geodezyjne i kartograf.      100.000,-
Pozostałe wydatki      100.000,-

       



1. 2. 3. 4. 5.

750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
 
 2.922.000,-

75011 Urzędy wojewódzkie       63.000,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       52.640,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         9.090,-
4120 Składki na fundusz pracy         1.270,-

75022 Rady gmin
        
    150.000,-

Pozostałe wydatki     150.000,-

75023 Urzędy gmin
        
 2.709.000,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.450.000,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne     114.000,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne     295.000,-
4120 Składki na fundusz pracy       35.000,-
6050
6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych 
Pozostałe wydatki

      75.000,-  
      20.000,-
    720.000,-  

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA

          621,-

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

          621,-

Pozostałe wydatki           621,-

754 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

    361.700,-

75412 Ochotnicze straże pożarne       69.000,-
Pozostałe wydatki       69.000,-

75414 Obrona cywilna         5.000,-
Pozostałe wydatki         5.000,-

75416
4010
4040
4110
4120

Straż Miejska
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki

    137.700,-
    108.000,-
        6.100,-
      17.200,-
        2.400,-
        4.000,-

75495 Pozostała działalność     150.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       80.000,-

Pozostałe wydatki       70.000,-



1. 2. 3. 4. 5.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    344.000,-

75702   Obsługa papier.wart., kred. i pożycz. j.s.t.    344.000,-
8070

8110

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów wartośc. oraz pożyczek i kredytów
Odsetki od samorządowych papierów wartośc.

   142.600,-

   201.400,-
    

758

801

75831

75818
2930

4810

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla gmin
Wpłaty jst do budżetu państwa
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy

OŚWIATA I WYCHOWANIE

   312.494,-
   212.494,-
   
   212.494,-
   100.000,-
   100.000,-

4.766.915,-
80101 Szkoły podstawowe 2.545.400,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.598.000,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    120.000,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    298.900,-
4120 Składki na fundusz pracy      42.500,-

Pozostałe wydatki    486.000,-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 
   255.600,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    173.000,-   
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      11.200,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne      34.700,-
4120 Składki na fundusz pracy        4.900,-

80104

80110

2540

Pozostałe wydatki
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Gimnazja

     31.800,-
   338.400,-
   338.400,- 
     
1.581.800,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    940.000,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      72.000,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    189.800,-
4120 Składki na fundusz pracy      27.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostałe wydatki
     50.000,-
   303.000,-

80113

80146

80195

Dowożenie dzieci do szkół
Pozostałe wydatki
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
Pozostałe wydatki
Pozostała działalność

       6.500,-
       6.500,-
     20.600,-  
     20.600,-
     18.615,-

Pozostałe wydatki      18.615,-
     

851 OCHRONA ZDROWIA    670.000,-
85153 Zwalczanie narkomanii      10.000,-

Pozostałe wydatki      10.000,-  



1. 2. 3. 4. 5.

852

85154

85195

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała działalność
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki

POMOC SPOŁECZNA

     
     290.000,- 
     290.000,-
     370.000,-
     370.000,-
  
  2.138.700,-

85202

85212

Domy pomocy społecznej
Pozostałe wydatki

Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

       80.000,-
       80.000,-
  
     963.900,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników         16.590,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne           3.000,-
4120 Składki na fundusz pracy

Pozostałe wydatki
             410,-
      943.900,-

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej

          7.600,-

Pozostałe wydatki           7.600,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne

      405.000,-

Pozostałe wydatki       405.000,-

85215 Dodatki mieszkaniowe
      
      110.000,-

Pozostałe wydatki       110.000,-

85219 Ośrodki pomocy społecznej       413.600,-
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników       278.000,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         17.500,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         52.300,-
4120 Składki na fundusz pracy           7.100,-

Pozostałe wydatki         58.700,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

        58.600,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników         41.000,-
4040
4110
4120

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki

          2.600,-
          7.870,-
          1.060,-
          6.070,-

85295 Pozostała działalność 
Pozostałe wydatki

        
      100.000,-
      100.000,-

          



1. 2. 3. 4. 5.

854
85401

85415

4010
4040
4110
4120

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostałe wydatki
Pomoc materialna dla uczniów

  
  273.925,-
  237.200,-
  114.800,-  
      8.500,-
    22.200,-
      3.200,-
    88.500,-
    32.000,-

Pozostałe wydatki     32.000,-
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostałe wydatki
         490,-
         490,-

85495 Pozostała działalność       4.235,-
Pozostałe wydatki       4.235,-

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

1.609.800,- 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   220.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostałe wydatki
  180.000,-
    40.000,-

90002 Gospodarka odpadami     50.000,-
Pozostałe wydatki     50.000,-

90003 Oczyszczanie miast i wsi
Pozostałe wydatki

  580.000,-
  580.000,-

90004 Utrzymanie zieleni w miastach   395.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostałe wydatki
  145.000,-  
  250.000,-

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego       6.000,-
Pozostałe wydatki       6.000,-

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   303.800,-
Pozostałe wydatki   303.800,-

90095 Pozostała działalność     55.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     50.000,-

Pozostałe wydatki       5.000,-

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

 740.000,-

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  380.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostałe wydatki
   50.000,-
 330.000,-

92116 Biblioteki  360.000,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla inst. kultury  360.000,-



1. 2. 3. 4. 5.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
     
       450.000,-

92601 Obiekty sportowe          250.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          250.000,-

92605 Zadania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu

       100.000,-

Pozostałe wydatki        100.000,-

92695 Pozostała działalność
Pozostałe wydatki

       100.000,-
       100.000,-

OGÓŁEM
  
  19.729.947,-



                                                                                                     Załącznik nr 3 do uchwały 
                                                                                                     Rady Miejskiej w Łebie
                                                                                                     nr XVI/110/2007
                                                                                                     z dnia 28.12.2007r.

                            PRZYCHODY I ROZCHODY 
                            W ROKU 2008

Lp.
   
Klasyfikacja

                         
                         Treść

  
  Przychody

      
      Rozchody

 
1.

2.

    
       
      952     
          

      
       
      955

  

Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

 
Przychody z tytułu innych 
rozliczeń krajowych

    
   1.714.755,- 

     

     303.222,-

   

     

     

 3.

 4.

 

      
      982

      
     992

      

Wykup innych papierów
wartościowych

Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek i 
kredytów

     
        200.000,-    

        103.222,-

        

      

OGÓŁEM
 
   2.017.977,-

       
        303.222,-



                                                                                                          Załącznik nr 4 do uchwały
                                                                                                         Rady Miejskiej w Łebie
                                                                                                          nr XVI/110/2007 
                                                                                                          z dnia 28.12.2007r.

WYKAZ   ZADAŃ   INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH   DO   REALIZACJI  W  2008 r.

WYDATKI                                                                                                  5.042.692,-
w tym: 
600.60016                                                                                                     4.142.692,- 
1. Remont ulicy Westerplatte                                                                          350.000,- 
2. Remont chodnika w ulicy Wojska Polskiego – kontynuacja                      125.000,-
3. Remont chodników w ulicy Teligi                                                              250.000,- 
4. Budowa przedłużenia ulicy Zielonej                                                           100.000,- 
5. Remont chodnika w ulicy Szkolnej – strona zachodnia                                60.000,-
    (od ul.Brzozowej do ul.Tysiąclecia)
6. Utwardzenie dojazdu z ul.Powstańców Warszawy                                             15.000,-
    do posesji nr 12 i 12a 
7. Utwardzenie dojazdu do Urzędu Miasta od ul.Powstańców                        85.000,-
     Warszawy
8. Przebudowa chodnika od Czarnego Stawu do plaży                                     30.000,-
9. Budowa parkingu przy ul.Tysiąclecia przy szkole dla                                 150.000,-
    samochodów osobowych
10.Budowa oświetlenia w ulicy Kwiatkowskiego i Bałtyckiej                         35.000,-
11.Projekt techniczny modernizacji ulicy Brzozowej                                       50.000,-
12.Budowa ścieżki rowerowej do Rąbki                                                      2.892.692,-

750.75023                                                                                                          95.000,-
1. Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego, przebudowa                   75.000,- 
     wejścia i biura obsługi                
2. Zakup sprzętu komputerowego i programów dla                                         20.000,-
     Urzędu Miejskiego

754.75495                                                                                                          80.000,-
1. Instalacja monitoringu miasta                                                                       80.000,-
  
801.80110                                                                                                          50.000,-

1. Remont dachu budynku Gimnazjum                                                       50.000,-



900.90001                                                                                                         180.000,-
1. Zakup i montaż pompy do przepompowni ścieków w ul.Bałtyckiej             10.000,-
2. Skanalizowanie rowu melioracyjnego przy Al.Św.Jakuba                            30.000,-
3. Budowa przepompowni i odwodnienie parku Misjonarzy Oblatów           140.000,-
    
900.90004                                                                                                         145.000,-

1. Utwardzenie terenu zielonego przy ul.Abrahama od ul.Kościuszki        15.000,-
2. Przebudowa fontanny i budowa sceny – Skwer Rybaka                         85.000,-
3. Urządzenie parku Jana Pawła II – ścieżki piesze, zieleń                         45.000,-

900.90095                                                                                                          50.000,-
1. Doposażenie i budowa placów zabaw                                                           50.000,- 
 
921.92105                                                                                                          50.000,-
1. Projekt techniczny dot.projektu „Bramy Kaszubskiego Pierścienia”           50.000,-

926.92601                                                                                                         250.000,-
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią                                     250.000,- 

z trawy syntetycznej 
 



                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 5 do uchwały 
                                                                                                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Łebie
                                                                                                                                                                                                                                    nr XVI/110/2007
                                                                                                                                                                                                                                    z dnia 28.12.2007r.

LIMITY  WYDATKÓW  NA  WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

Wyszczególnie
nie

Nazwa programu Cel Zadanie
Jedn.org.realiz.

program lub 
koordyn. wyk.

programu

Okres 
realizacji

Łączne
nakłady

finansowe do
poniesienia

w latach
2008-2012

    Wysokość wydatków w latach

2008 2009 2010

Zadanie 1
Rewitalizacja
historycznego

centrum miasta

Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego

Ulica Kościuszki Gmina Miejska 
Łeba

2009
2012

     20.000.000 - 450.000  1.000.000

    
Zadanie 2

Poprawa dostepn.
komunikacyjnej
     miasta

Odciążenie komunik 
centrum miasta
       

Budowa obwodn.
zachodniej

Gmina Miejska 
Łeba 2009

2010
     10.000.000        -   6.000.000

 
 4.000.000 

  
     Zadanie 3

Otwarta strefa 
rekreacji 
dziecięcej w 
Łebie

Opieka zdrowotna i 
opieka nad 
dzieckiem

Tworzenie 
ogólnodostępnych 
stref rekreacji 
dziecięcej

Gmina Miejska 
Łeba  

2009
2010

10.000.000
.
        -
   

        5.000.000  5.000.000

Razem
     
       40.000.000
     

        -  11.450.000 10.000.000

                                                                                                                                                                                                                           



                                                                                              Załącznik Nr 6 do uchwały 
                                                                                              Rady Miejskiej w Łebie

                       nr XVI/110/2007
                                           z dnia 28.12.2007r.

                    PLAN  PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
                    FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2008

Dział   Rozdz.    §          Wyszczególnienie                                        Kwota

 900                                Gospodarka komunalna i ochrona
                                       środowiska
           90011                  Fundusz Ochrony Środowiska
                                       i Gosodarki Wodnej

                                      Stan środków na początek roku                   2.000,-

                                       PRZYCHODY
                       2960        Przelewy redystrybucyjne                             14.000,-
                                       / wpływy z WFOŚ /

                                       OGÓŁEM                                                    16.000,-

                                       WYDATKI                                                   15.000,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   5.000,-
- zakup drzew, krzewów i kwiatów                    

                        4300       Zakup usług pozostałych                              10.000,-
                                       - wykonanie czwartego piezometru
                                          na składowisku odpadów
                                       - edukacja ekologiczna dla szkół
                                       - inne zadania służące ochronie
                                         środowiska

                                      Stan środków na koniec roku                       1.000,- 
                                       
                                      OGÓŁEM                                                     16.000,-



      Załącznik Nr 7 do uchwały
                                                                                        Rady Miejskiej w Łebie
                                                                                        nr XVI/110/2007
                                                                                        z dnia 28.12.2007r.

WYKAZ JEDNOSTEK
KTÓRYM UDZIELA SIĘ DOTACJĘ PODMIOTOWĄ

Z BUDŻETU W ROKU 2008

Lp. Nazwa Kwota Zakres
1. Przedszkola niepubliczne 338.400,-  94 dzieci x 300,- x 12 m-cy

- Sióstr Służebniczek
- ”Gucio”
- ”Bursztynek”
- ”Maja”
- ”Pinokio”
- ”Bajka”



 
                                                                                                  Załącznik nr 8 do uchwały 
                                                                                                  Rady Miejskiej w Łebie

                                                                          nr XVI/110/2007
                                                                              z dnia 28.12.2007r.

Z E S T A W I E N I E    D O C H O D Ó W
Z A D A Ń   Z L E C O N Y C H 

na rok 2008

==================================================================
Dz.   Rozdz.   §            Wyszczególnienie                                                            Kwota

750                          ADMINISTRACJA   PUBLICZNA                                    81.000,00
         75011            Urzędy wojewódzkie                                                              81.000,00

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                      63.000,00 
 na realizację zadań bieżących z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminie ustawami      

                     0690  Wpływy z różnych opłat                                                         18.000,00
                              

751                         URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW                              621,00 
                               WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI 
                               I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
       75101              Urzędy naczelnych organów władzy                                        621,00
                               państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           621,00
 na realizację zadań bieżących z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminie ustawami

       

                              



       
===================================================================
   1.     2.        3.                                   4.                                                                       5.

  852                     POMOC  SPOŁECZNA                                                       874.000,00

        85212           Świadczenia rodzinne oraz składki na                                766.900,00
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                             z ubezpieczenia społecznego
                   2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       763.900,00
                             na realizację zadań bieżących z zakresu
                             administracji rządowej oraz innych zadań
                             zleconych gminie ustawami
                   0970  Wpływy z różnych dochodów                                                   3.000,00

        85213           Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                     7.600,00
                             opłacane przez osoby pobierające niektóre
                             świadczenia z pomocy społecznej

2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       7.600,00
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
            

        85214            Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                             82.000,00
                              na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                     82.000,00
                              na realizację zadań bieżących z zakresu
                              administracji rządowej oraz innych zadań
                              zleconych gminie

        85228            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                     17.500,00
                   2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       16.500,00
                              na realizację zadań bieżących z zakresu
                              administracji rządowej oraz innych zadań
                              zleconych gminie
                   0830  Wpływy z usług                                                                         1.000,00
       

=================================================================== 
         OGÓŁEM                                                                                                955.621,00



ZESTAWIENIE  WYDATKÓW
ZADAŃ  ZLECONYCH

na rok 2008

Dz.     Rozdz.       §                      Wyszczególnienie                                         Kwota

750                               ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                             63.000,00
          75011                 Urzędy wojewódzkie                                                     63.000,00
                       4010      Wynagrodzenia osobowe                                                52.640,00
                       4110      Składki na ubezpieczenie społeczne                                 9.090,00
                       4120      Składki na fundusz pracy                                                 1.270,00

751 URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW                      621,00
WŁADZY  PANSTWOWEJ,  KONTROLI
I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ
SĄDOWNICTWA

         75101                Urzędy naczelnych organów władzy, władzy                   621,00
                                    państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                      4210      Zakup materiałów i wyposażenia                                        621,00
         
 
852                               POMOC SPOŁECZNA                                              870.000,00
         85212                  Świadczenia rodzinne oraz składki na                      763.900,00
                                     ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                     z ubezpieczenia społecznego
                      3110       Świadczenia społeczne                                                  741.650,00
                      4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                          16.590,00
                      4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                                  3.000,00
                      4120       Składki na Fundusz Pracy                                                    410,00
                      4300       Zakup usług pozostałych                                                      840,00
                      4370       Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych              1.060,00
                                     telefonii stacjonarnej
                      4700       Szkolenia pracowników                                                       200,00
                      4740       Zakup mat.papierniczych do sprzętu                                    150,00
                                     drukarskiego i urządzeń kserograficznych

         85213                  Składki na ubezpieczenie zdrowotne                            7.600,00
                                     opłacone za osoby pobierające niektóre
                                     świadczenia z pomocy społecznej
                      4130       Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                7.600,00

         85214                  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                       82.000,00
                                     na ubezpieczenie społeczne
                      3110       Świadczenia społeczne                                                    82.000,00



   1.       2.       3.                                4.                                                                       5.

  
         85228                  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                             16.500,00
                     4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                         13.190,00
                     4040        Nagrody z zakładowego funduszu nagród                          500,00
                     4110        Składki na ubezpieczenie społeczne                                 2.474,00
                     4120        Składki na fundusz pracy                                                    336,00
        
 

                              OGÓŁEM                                                                           933.621,00


	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.
	DOCHODY
	         Dochody budżetu ogółem zaplanowano na kwotę 18.015.192,- zł. W planowanych dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone.	
	II.      Dochody z majątku gminy                                                                                 5.379.000 
	III.     Pozostałe dochody                                                                                             1.487.180
	 
	Ogółem dochody własne                                                                                          13.762.775
	 
	IV.     Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                      727.937
	V.      Dotacje celowe na zadania zlecone gminom                                                        933.621
	VI.    Subwencja oświatowa                                                                                        2.590.859

	                                                      OGÓŁEM:                               18.015.192
	PODATKI
	                                              POZOSTAŁE  DOCHODY
	SUBWENCJA




	WYDATKI
	                                       DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	                                        PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	                                       DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
	Straż Miejska – 137.700,- zł
	                             DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	                                 DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	                            DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
	                               DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
	                                                           NARODOWEGO


	W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 360.000,- zł dla jednostki kultury jaką jest Biblioteka Miejska. Kwota ta zawiera wydatki  związane z bieżącą działalnością.   
	                                    DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
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