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I. Dochody realizowane przez jednostkę budżetową
(szczegółowo według źródeł powstawania, zgodnie z art.235 ustawy o finansach
publicznych)

z tego:
1. Dochody bieżące
(szczegółowo według źródeł powstawania)

2. Dochody majątkowe
(szczegółowo według źródeł powstawania)

II. Wydatki ogółem
z tego:
1. Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wynagrodzenia, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
b) składki od wynagrodzeń, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
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c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- w tym: środki finansowe na zadania publiczne wynikające z
art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
bądź jednostkom organizacyjnym miasta
z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)
2) dotacje na realizację zadań bieżących, z tego:
a) Dotacje przedmiotowe, z tego:
b) Dotacje podmiotowe, z tego:
c) Dotacje celowe, z tego:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:
a) środki Unii Europejskiej (zaliczka)
b) wyprzedzające finansowanie
c) udział własny
5) wydatki na obsługę długu
2. Wydatki majątkowe, z tego:
1) dotacje celowe na inwestycje
z tego: (wymienić zadania)
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: (wymienić zadania)
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
a) środki Unii Europejskiej (zaliczka)
b) wyprzedzające finansowanie
c) udział własny
4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

