
Lp. Dział Rozdział & Rodzaj zobowi ązania Kwota w tym wymagalne
1. 010 01095 4300 Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt  

XI 7 809,87 zł           -  zł                        
2. 400 40002 4300 Dopłaty do wody i ścieków oraz do zbiorników 

bezodpływowych (X, XI i XII) 142 630,43 zł       -  zł                        
3. 600 60014 4300 Utrzymanie czystości - zamiatanie mechaniczne lub 

ręczne powierzchni jezdni i chodników pasów dróg 
powiatowych 32 107,54 zł         -  zł                        

4300 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 17 593,38 zł         -  zł                        
4. 600 60016 4210 Utrzymanie i remonty odwodnienia dróg -  zł                    -  zł                        

4300 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 20 175,31 zł         -  zł                        
postojowych na terenie miasta i gminy 50 000,00 zł         -  zł                        

6050 Remonty i przebudowa dróg gminnych 10 817,51 zł         -  zł                        
5. 630 63095 4170 Wynagrodzenia osobowe wkład własny do projektu 

"Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze 
Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup 
wyposaŜenia do OEE w Bornem Sulinowie" - 
składki ZUS i podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c XII 685,28 zł              -  zł                        

6050 Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez 
stworzenie monitoringu stref sportowo-
rekreacyjnych 26 298,63 zł         -  zł                        

6050 Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej 
"Historia Wśród Przyrody" 3 936,00 zł           -  zł                        

6050 Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do 
małych projektów 2 034,67 zł           -  zł                        

6. 700 70005 4170 Wynagrodzenia  bezosobowe -umowy zlecenia -
palenie w okresie grzewczym 131,18 zł              -  zł                        

4210 Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach 
komunalnych i socjalnych 1 359,07 zł           -  zł                        

4260 Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla 
mieszkań komunalnych i socjalnych 14 433,68 zł         -  zł                        

4270 Usługi remontowe - mieszkania komunalne i 
socjalne 204,00 zł              -  zł                        

4300 Opłaty za ścieki - zasoby komunalne 4 026,89 zł           -  zł                        
4300 Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - 

mieszkania komunalne i socjalne 1 422,15 zł           -  zł                        
4430

Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie 
części wspólnych - mieszkania komunalne 4 800,08 zł           -  zł                        

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) za XII 45 917,00 zł         -  zł                        
6050 Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny 

z lokalami socjalnymi 1 640,45 zł           -  zł                        
7. 700 70095 4210 BieŜące utrzymanie budynków komunalnych 1 194,98 zł           -  zł                        

4210 Utrzymanie taboru samochodowego brygady 
remontowej 237,12 zł              -  zł                        

4300 BieŜące utrzymanie budynków komunalnych 7 893,62 zł           -  zł                        
8. 750 75023 4010 Składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i podatek 

dochodowy od osób fizycznych za m-c XII 91 589,47 zł         -  zł                        
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 150 863,63 zł       -  zł                        
4110

Składki ZUS od wynagrodzeń za XII i dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 50 616,09 zł         -  zł                        

4120
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII i 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 5 920,22 zł           -  zł                        

4170 Składki ZUS i podatek dochodowy od osób 
fizycznych od wynagrodzeń bezosobowych za XII 2 130,04 zł           -  zł                        

4210 Zakup flag,stojaków,tabliczek, naczyńi  i innych 21,99 zł                -  zł                        
4210 Zakup tonerów i tuszy 523,98 zł              -  zł                        
4260 Za wodę, energię cieplną i elektryczną  Al. 

Niepodległości 6 5 776,95 zł           -  zł                        

Tabelaryczne zestawienie zobowi ązań za 2012 rok



4300 Programy komputerowe 3 191,85 zł           -  zł                        
4300 Za wywóz pojemników i odprowadzanie ścieków 211,94 zł              -  zł                        
4300 Za usługi pocztowe 4 185,15 zł           -  zł                        
4300 Opłaty za ogłoszenia reklamowe i  prasowe 301,35 zł              -  zł                        
4300 DzierŜawa centrali telefonicznej 1 070,10 zł           -  zł                        
4300 PrzedłuŜenie umów i licencji 327,04 zł              -  zł                        
4350 Za dostęp do LEX-a 6 453,78 zł           1 075,64 zł                
4360 Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w 

XII 1 274,63 zł           -  zł                        
4410 PodróŜe słuŜbowe - podatek dochodowy od osób 

fizycznych (ryczałt samochodowy) 81,78 zł                -  zł                        
4430 Opłaty za monitoring Urzędu 369,00 zł              -  zł                        
4430 Ubezpieczenie budynków i dróg 7 387,00 zł           -  zł                        

9. 750 75075 4300 Współpraca z mediami - program informacyjny w 
telewizji Gawex 2 943,00 zł           -  zł                        

10. 750 75095 4100 Pobór podatków i opłat - prowizja 12,00 zł                -  zł                        
4170 Obsługa prawna mieszkańców gminy 296,06 zł              -  zł                        
4300 Wydatki reprezentacyjne 4 000,00 zł           -  zł                        
4410 Delegacje sołtysów 144,76 zł              -  zł                        

11. 754 75412 4170 Składki ZUS i podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c XII (kierowcy OSP) 210,00 zł              -  zł                        

4270 Naprawy bieŜące sprzętu poŜarniczego 3 321,00 zł           -  zł                        
4300 Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 99,64 zł                -  zł                        
4360 Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 43,40 zł                -  zł                        
4430 Ubezpieczenie OC,NW, pojazdów 552,00 zł              -  zł                        
6050 Przebudowa budynku magazynowego na budynek 

remizy straŜackiej w Bornem Sulinowie 856,98 zł              -  zł                        
12. 754 75416 4010 Składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i podatek 

dochodowy od osób fizycznych za m-c XII 7 455,85 zł           -  zł                        
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 14 963,37 zł         -  zł                        
4110

Składki ZUS od wynagrodzeń za XII i dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 6 736,51 zł           -  zł                        

4120
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII i 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 960,11 zł              -  zł                        

4170 Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII 
od umowy zlecenie -  zł                    -  zł                        

4210 Zakup paliwa 486,63 zł              -  zł                        
4210 Szafy na dokumenty 1 980,00 zł           -  zł                        
4280 Szczepienia ochronne i badania lekarskie 520,00 zł              -  zł                        
4300 Opłaty pocztowe 3 203,20 zł           -  zł                        
4360 Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w 

XII 21,55 zł                -  zł                        
13. 801 80101 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 501 123,30 zł       -  zł                        
14. 801 80103 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 49 154,84 zł         -  zł                        
15. 801 80104 2310 Za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Borne 

Sulinowo do przedszkoli na terenie Szczecinka 4 660,00 zł           -  zł                        
16. 801 80110 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 302 549,51 zł       -  zł                        
17. 801 80113 4300 Za dowoŜenie dzieci do szkół 18 280,76 zł         -  zł                        
18. 801 80114 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 73 379,72 zł         -  zł                        
19. 801 80120 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 39 876,58 zł         -  zł                        
20. 801 80148 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 17 122,11 zł         -  zł                        
21. 801 80195 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 17 948,55 zł         -  zł                        
22. 852 85203 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 

budŜetowych 27 005,60 zł         -  zł                        



23. 852 85212 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 10 432,44 zł         -  zł                        

24. 852 85214 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 27 194,18 zł         21 054,07 zł              

25. 852 85215 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 29 941,23 zł         29 941,23 zł              

26. 852 85216 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 529,00 zł              -  zł                        

27. 852 85219 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 69 095,28 zł         -  zł                        

28. 852 85228 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 3 221,66 zł           -  zł                        

29. 852 85295 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 129,60 zł              -  zł                        

30. 854 85401 Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach 
budŜetowych 34 057,48 zł         -  zł                        

31. 854 85495 4300 Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów 
przedmiotowych -  zł                    -  zł                        

32. 900 90003 4300 Utrzymanie czystości na terenie gminy 17 324,14 zł         -  zł                        
4300 Likwidacja zbiorników bezodpływowych 188,19 zł              -  zł                        
4300 Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze 

sprzątania -  zł                    -  zł                        
4300 Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie 155,25 zł              -  zł                        

33. 900 90015 4260 Energia elektryczna, konserwacja punktów 
świetlnych 87 607,48 zł         -  zł                        

4270 Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach 
oświetlenia drogowego 5 853,03 zł           -  zł                        

34. 900 90095 4010 Potrącenia z wynagrodzeń 6 399,62 zł           -  zł                        
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 15 219,46 zł         -  zł                        
4110 Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2012 rok 2 616,25 zł           -  zł                        
4120 Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 297,54 zł              -  zł                        
4300 Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości 200,49 zł              -  zł                        
6060 Zakup i montaŜ wiat przystankowych 10 774,80 zł         

2 150 788,98 zł    52 070,94 zł              Ogółem:


