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Z,¿tzcdnnie ñ 63/07
Burmistza Miasta Jedrzejowa

z dnia 26 marc¿ 2007 roku

w sprawie atwierdze¡ia ukladu wykonawczego buüetu miasta
iAminy na 2007 ¡ok.

Powoluj4c sia na art. 186 ust.l pkt- I ustaey z dnia 30 czeñca 2005
o fnusach publicaych/ fekst je¿¡olity Dz.U. Nr 249 po2.2104 22005t/
Bu¡mistrz Miasta J Edrzejowa ,a?4d/a co nasrqprje:

l 1
Zatwierdz¿ siQ uklad wykonatczy budzeiu miasta i gminy na 2007 r
zpodzialem M d alr.rczdzialy i pa¡ag¡ary khsyfikacji budzetowej wg
u l4caika Nr 1 i 2 do niniej szego za,zú^.tua .

$ 2
Zúqüenle wcllodzi't¡ zycie z dniem powziecia.
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GOSPODARl<A MIESZXANIOIVA l1!tq

wp\iwy z opl¿l za zaeed uzltk.Mn e

Dochody z nalñu idz ePaw
skradników ñálqtkov,lcri skarbu
Pañtwa jednostek úmoE4du
lerytor a neso ub onycri jednóslek
zalicza ¡ ych do sekloE fnei sów
pub ¿nycri ofaz lnnych dmów

\¡rpbq' z b/rürtr odphtreso nabyD a
prawa wlasnoéc nieruclromogci
ofaz pr¿wa uz¡kowanl¿ w e¿ystego

wpt0y 2 lytúr! pzeszlarcen ¿ pÉwá
lzylkÓwáni¿wie'ystegÓp¿ys]Ugt]e.ego
osobom|zycznymwpfawow]asnosc

Dúrrody rednGtek sañozadú
rerytorÉ neqo eiaaan€ z €3 izacl4
zadan z zkresu adm n slracji u adówer
oÉz n¡ych ¿adari ¿ eco¡yclr uslawam

wplyrl, z oplaly admin stEcy¡ej

wp])1q 2 rny.rr ók árych op/3t
pob €ranych pzez jetl¡ostk samozaJj!
teryior anegó n¿ pódsláwie o'lrebnydr

I OCHRONA PRZECII¡'POZAROWA

GEJavny m¿ndaty mnekar/

OD OSÓB FZYCZNYCH IOD INNYCH
JEDNOSTEK N]EPOSIAOAJACYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ OR¡Z
WYDATKT zWLAZANE Z tCH POEOREM
wpryr.l z podatku docho{iow€go

Podat€k od dz alalnoaci sospodareel
osob ¡zyúrydlr oplacany lv fomie
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'¡1Drq: p.dorku rci3qo p.dár:
ein.go pódaku Jd Ep¿dk¡i d¿ñr:i
00da1ku !d óztó¡oÉc crf ncpÉLf¡y.h

ór¿zpDdaikow op,at oklanychcoosó¡

Podarek od é@dków lGnspo'lowych
Potratek od spadkow darcw:d
Podalekod posadán¿ psów

Poda|ékÓdÓ¿ynnoÉ.cwnop¡awnlch
wp.\'üy z n¡ych oplat siarow alych
dochody jednostek s¿ño¿!u

wprywy z opr¿t za zworenia na

wprywy z innych rokanych óprat
pób éránych prézlednosrk' samoza!u
lerylof ja¡eso na podstaw¡e ódrebnych

udzáry qñ n wpod¿rkacb stanowacy.ti

Podárek doóhodoq, od osób tzyd:nych
Poda¡ek dochodo$, od ósób plaMych
OSWIATA i VI/YCHOWANIE

usrúg opiekúÁóze specla rsty.zie

Oochódyl¿dnosiek sañóaagu
terytcf a n€qo &iazan€ z rcalizácla
zad¿'r z u kresu adñ nislracli u adowel
orazt!!]!! <aoan z ecoiych lsrawañ



]GOSPOOARI\A K!ÑIUWN,]
OCNROI  A  iRODOWISAA

¡ !LrLrRc¡ 'z /czr ¡ rAsPoRT
sbek¡ ,s .cnó ie
E- r rúy : i a jmu  d r r : l y
skládn kd, m¿ra¡kc!,1ich skafbu
PaÉúa. Fdnostek eñozqdu
brylof ¿ nego úb innych le¡nosiek
za .za¡ych do sekloE ¡nánsow
pubr-nych ofaz iñnyctr lmów

C¿A5¿ osw álówa suhrencli 09ó iel
dla jednostek s¿¡oEqd! re4,loiatneqó
subrenrje oqd/ie 2 oúdzetu p¿rlrto¿
C¿esc wyrównáwcza subwen.l ogó nel

súbwenoÉ oqo ne ¿ budzp u panslri,;
czesó równo@¿!¿ rbwercji o!ófrej

súbwen¿ e ooo ne z budzetu pansñú
rud2etu pañs&a ná zadania ztéc.ne
ADM NISTRACJA PUBL]CZNA

oobcje ceoúe oizymané 2 budzetu
psisMá ñé ¡e¿ zacle zdaó bie2aóych
z zakresu ¿dminisrécji EadNej ora¿
¡f nych zad¿ázr{onych oñrnie
( zwi+kóm sm n) ustawam
UF2EDY NACZEI.NYCH ORGANOW
wtaDzY PAÑsTwowEJ, KOñTROLI
]OCHRONY PRAWA ORAZ
sApowNlcrwa
uEedy nacze nych organówüiad¿y

DoGcje ceowe orzymane ¿ bud¿er!
oaist¡a iá €a ¿aclc zadai b *!y.h
z zákrcsu ¿dmúislmcli zanowél oEz
rnycr zadañ z ecoñyclr qñ nre
ia?3kom gmin) ústaw:ñi

Ddacje .erow€ óL3mare z budreiu
p3ns¡la na realizacj9 adari biezEDycil
z zakeú ádñn stÉcji z4dorej oE¿
iinych zdaó z econych gñin e
( &azkom qmrn) ustawaml
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oracoie:: ósoóv rrob eraj¿te ¡iekóre

oca.le .¿Lowe ot¿yñane: oúazetl
paóstlva n¿ rc3 zácj? zadañ b ezalycrr
z zaker adm iÉtacri u Edow€j úa
n¡yclr zadaó zecónydr gmri e
(zwázkom sm n)uslawáñ
zasrk pómóc wnatuEe oraz skradk
na uo¿€p:eeen¿ spó€dné
oóracje .erowe or.¿ymane ¿ budzeiu
páñshvá na rca zacje u adan biezEcydl
z zakesu adm nisb:.ji z4dórver ó.¿z
niych zádañ z ecorych qm nie
(eezkoñ smLn) uslawam
Usruqi óPiékúñcze i sPecja s¡/¿ne

ootacle Érowe ór.zyñ¿ñe z brd2erú
pañs¡,va na rea zrt€ ¿da'i bÉz4cycrr
z ¿kesu adm nlst¡acji ?4dowel oÉz
nñycli zádara 2econych gm nie
(&azkoñ oñin) ustawáñi

lv.Dobc¡é celowé olr¿yñ.ne z bud2etu p.ristwa ña zada¡ a whs¡e

zas lk pomocwiatuÉe oÉz sk¡adk
na ubzep¡eczen a emérrybhe i fenrowe
Dotacl€ celowe oluyma¡eu budzelu
pañsi¡rva ñ¿ Éa zacte s{ásnyd¡ ¿dáÁ
blezacych sm n( & qzków gm n)
os¡odri pomo.y spore.znei
ooracl€ celowe ol¿ymá¡ez budzeru
pañs¡ra na rca zacl9 slasnych z:da¡
bieza¿lch qm nl vazkówqñ n)

oohcie @lowe oluymane: budzeü
pañshra n¿ rea zacl? dasnych¿dai
biezálvdi qñ ñ( tu qzków sñ n)

OCOLEJI¡ OOCTODY BUDZETU
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zar4cznik Nr z do Zaeqdzénia
Bu¡hisrEa M¡¡sra JedEejowá

UKLAD WYXONAWCZY WYDATXÓW BUDzETU
MIASÍA]G]IIINY NA?OO7RÓK

pziar lRozdz. I
l ,  t3

sport woo"e - ._-

ffi
Ei¿r]rñ¡M*nt'dh-'¿nF!N,.o(ñ-
*¡*!":lvry4++rÉ!rr!sr"
ffi
%irp ñaFirü4,,1e.E¡n€ -

FÓ_rcraEd¿¿E|nÑ --

@
#ruirar_
,,&9ÉlqvweZouozeunai¡aGowanÉ]ub
oonnáisowañ e koszrów fe¿ zacji nwesryc ¡
F+i+:':Eg:*S!==¡EÉy !!!¡!re1!!¡
#;;#;é#Y:9-

!1q!!g

Hgii*Y$E_Er*!rlg+r**d4!s4!
b","¿ñ¿:ii-=;ü;ffi

ffiffi-
#$lwqr**9t*:rj! b!!4a!1!¡

Dodalkowé wynaorc¡zen € roci.
skhdkr ña ubézpeden¿ sootee¡e
Slrad¡' na Fundue pr:¿!
Ra,#-;;H-J.--;ii-_:

¡ó,""""/d-á¡ñ:*-*;#ffi :fi :;g3r
¿akup matéretów i sypos¿zenÉ
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./v-d"d-"*;ñffi
lvynasrcdzen ¿ osobdre rr¿óün ków
Dcdalkowe ,,!?n¿g¡cdzen e roczne
Sk¡adkr¡3Ubezp€czen¿Spo]e-ne

wynagEdzenia b€zosobowe
¿¿krp maier¿lów i qposazente

¿akup usrus dosleou do sieci rnleriÉil
)pr¿rv z \ru/uzrúpú ustug retetomn ta./nvch

)plaiv 2 tlduru¿tup! us uO re/erdm n k¿cunvch

rdp n na zarl. Fú¡dusz {wrad¿¿en socaln!ch
2k0 enÉ prá( osn I ow ¡ eb,"d¿¿!m oünk;ml

:k!p akcesoriów komputeDplch

gs!!q

"¡ol
50001

5e6rc1

7 2a0l

,,0""1
zü#ñ,l"*: i !s9

á:i*#:*#H-_-
g#1 _!r!.:99=.-
i-;;;r:--:;-

*BFffi
-"rydú¡ q>úú!@! | 'e€r oowvnagrcd¿ei

wynásrodzéni¿ bdosobóre
Zákup materia{ów wypos¿enia

-:-L ó :,)
up matetu¡ów i wposá2en ¿

SÉ,-;E-E<
w!d¿[ ósb.@ n€2¿r-G;i;:¡;A;¡
Yvymgrc@trE cob@e pcrcsntdw
!o0a|kowewynaq¡odzen/ero-né
Skladk ná rbezp¡ee€nia soólehe
Skladki na Fú¡dusz p€cv



Zakup malé.alów wlposaze¡iá

odesyna¿:kr Fuñdue.wÉd.reñsclarnvch
DOCNODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB

NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
oRAZ WYOATT{|ZW ¡¿ANE Z rCH POBORE]!i

Wynagródzeñre ágencyjnó' p¡ow4lne
zákúP m¿lerlalów wyposa¿enia

OBSIIJGA DLLJGIJ PIJBLICZNEGO
obrúgá papierówwártósdiówydlr krédltów

Roz czen¡a z banr¿ni a ázane z ó

Dolacja pódmiobwa z búdzebr dá niepub enel

wydark o$bówe ñidar dó wyn¿qródzeñ
Wyi¿qrodu€¡ia osobowe p.aoowników

Skladkl ¡a ubezpie-eiia spoleene

wynágrodzenia bdosóbowe
zakup ñáisf ¿lów i wyposázen a
zákup p¡do.y ñaukowyDh dydaktycznych

Zakup ustus doslepu do s eciint€rnelu
oplav z tlulu zakupu usruq rerekoñin kácylnych

odpisy na zakr ruodusz éw a¡lcz€ri socja nych
¿kup mat€¡ialów pap emi-ych dó spzelú
d tukars k €g o i u u dzeñ kserosrafqnych
zákrp ¿kóésonów koñpubfowych

wydail iwesÍoyine €dnosrekbud2etowch
Oddz alv ouedsko ne w szkolach oodstarówóh
Dolacta podm orowá z bud:etú de ¡epubti-nel

Wydalk osbowe nieza do qnaqród¿'i
wyn¿qfodz€nia ósóboúe pfa@wn ków
DódáB(ñe wynagrcdzeo e lwne
Skladki ¡a ubezpie*€nia spoleené

zakuo m:€ria¡5w i wposa2eniá

-I
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zákup pomocy iatrkowy.rr.dydakq'ivcn

odpsynazakl iúiduszsw¿dÓzeñsocl¿¡vd[
Zakup ñat€dalów p¿piem¡czych dó spu Cú
dfúka6kiego !radzen kseúq€fc¿¡vch
zakup akcesorów koúpúieroüyci

wydalr osoboqe ¡e za doqnágfodzen
Wynasrcdzed a osobowé PÉcwników
DódatkNe wyñaqbdzeo ¿ ródrc
skládki na ubezpedzetua sp@dzne

wMsfodzen¡e beosóbowe
zakup ú¿leiarów ¡ wposá2en a

zakup pomocy náukoqdh dyd¿krydnvcn

zákup usrúq dóslepu do siec nternetu
opraty z Múrr zakupu uslus te ekomin k3cvinvch

odpsy oáukr funduszswiádceó socja nvch
zákup malédarów papierniczych do spzeru
drul¿Gkego i uuadzeÁ kse¡ograróznycrr
zákup akdesorcw kompulefowyc¡

Doia(F podm orrwa z bud¿e u d¿ nepubi.zne¡

wydaiki ósobow€ neza dotr1iágfodzen
Wyn¿g¡od ze nE osob úe Pracown(N
Dodalko@ vLlna9rcdzenra rÓczne
Skladkin¿ ubezpi@én a spolPne

zakup maief alów i üypósa2€¡ia
zakup poñoc] naukowch,dydaklycñvch

zaku p u lug doslep! do s¡eci 'ntefnéru
opr¿ty z qrutu ekupú ú3rug telekdñiiikacyjnych



Odpsy ñázakl funduszéwiádczeñ sccla nych
zákup ñ¿ler alow páp €m czych do spzetu
druk¿6kieso uaadzeñ kseroOraticznych
Zakup alceso. ów kóñpulero\'ryóh

Dowoz¿n e ue¡,owdo rzrot
lvyñáqródzei a osobóüe pfac.wn kaw
Dodalkowe !rynagrodz¿nie ro¿ié
Skladk na lbezp eczen a spolecne

Zakup mater abw rrposaz¿nia

Odpisv ná zakr. Fundus¿ éwiadeeó socja nyóh
ze5pot eronom'¿zno. ádmiñislÉcylne szlol
Wynagrodzenia osobowé pÉcówników
Dodatkowe wynagfodzen e roozDe
skradk na úbezp¡e¿€f¡a sporeczne

wynaqfódzeniá bézosobore
Zakup mal€riarów i $'ypóstén ¿

Zakup uslug dost€pu do siec nGmehl
opláty z ryruru zakupu ugug l€lekom nikacyjnych

Oprdv czy ñs2owe za pom eszden a b u¡owe

Odpisy naakl fundlsSw¿d?e'r sóója nych
Szko €nra p¡a@wników o ebed4clmi dlonk¿ñi

¿kup malerialów pap €n €ych do sp¿elú
d.!k36kÉgo ú¿adzeñ ksercg¡aicznych
zakúp ákóesó. ów komput€,rowych

Dok*láracanle i doskoia €nie naucdcieli

Szko enia pEcowników n €bgd4.fmi c¿ronkam

Odplsy nazakl. FundusSwiadeeó sóólá ñych

zakup ñáié¡ arów ¡ wypó*edia

PPe.iwdz alanie allohoLÉmowi
zakúp mái$ álów ¡ wypos*niá
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Dóhcla cerowa z búdzérd d a pozoraryctr tednos¡ek
4e!!!!anycri do rekro¡a fnámów pub úiFh

zakúp usiúq pzezledñostk sañozAdu
tery@n¿ nelc od innycrr iednosrek

i1313
t4rr0

h3oo

Wy¡Esrodzen a osobowe pEcow¡ kow
0odarkówe wynagrodzenie ró-né
Skladki na u bézpié-e nia sp o¡ec¿ne

zakup ñate. alów i wyposázén ¿

odpsy nazakhdowiundue$iádczeó $.¿tñych
zas rki i p¡moc w ñaruze óf¿ sktadk n¿
ná lbupedeiia spóré-re

Ogrcdi poñocysporeenej

líff
Wydatki ósóbowe nteza do wynáqrodzeri
lwynaofddz€nia osobowe Dfadryntkrjv
lDodáÍowe wln¿etudzén € ro?¡e
lsr/¿dI na úbe¿pe?en a sporednÉ

Wynagrodzen á bezosobowe
Zakup máledarów wyposazeniá

zákop uslug doslepu do s eclinternetú
Oplav z lyrú{ú zakupu ugug teekóñinikacyjnych

oprary z tylulu 4kupu usrúg le ekom n¡kacyjny.h

odp sy na zákládowy ruñdue sw adózeñ socja nych

zákúp mater ¿lów pap éh eych do spzeru
d ru ka ckrego i ú rádzel ksercg r¿fi-nych
Zakup ákcesóriów komput€bwych

usrús op€k!ñ¿eispecja styczóéus¡ug

Wdad( osobowe n dar dó 
"?n:¡odtdiw!nasrodz€nia osobowe pr¿ewników

Dodalkowe wy¡¿qrodzen e rodñe
Skladki na ubrpÉeenia spo{ebe

!4!4qrcdzeniá b€¿sobwe



4¡o lzaklp marr arów ielposaze¡¿ 
-

4rs0 lzakup 6rus zdrcwohyc¡l
4300 zaklp úr,q pozoslarych
¿,1-10 odp sv na zakla dowy iun d úsz 6w ¿dcze'i socia nyc h

[úb 
¡rpin¿ñfúén e zad¿n zem,m o! fea -.

3110 sw¿dcená spoteane
EDUKACYJNA OPIEXA II/YCHOWAWCZA

lwydatk osobdw€ nzaliczané dowynasrcdzeÁ
'/\r),nágf0dzen ¿ osobówe pfa@n ków
Dód¿tkow€ wynásrodzen € roczne

Skladki ná úbézpi,é¿€nia Bpótezie

Wynagrddzef ia b¿ósóbowe

za kup poñ ocy iau kowy.h dydakten ych

Odp sy na akl¿dowy lú¡dúsz gw ade€i sóclalnych
z¿ kúp mal€f arów papierniczych do spzetu
drukarsReqó i uzadze't kseroo¡af ¿nych
Zákup akóesor ów kóñputerowych
w b/ñ. pros€mów i ricencj
Pomoc m¿le¡¿ na d¿ úar'ów
nne rom! @!ocy u.znoñ
porer¿k¿n'e dosronárene nau(zK ái
Fod'¡2e nuzbowe rr¿p!,e 230
Szkolen a pÉcowników n ebed4cym elo nkañ
koausu slúzbv cwitiej

odo,'v n¿ zlfradowy rúndusz rw á¡¡-n-;¡Eht¡¡
GOSPODARKA KO1VUNALNA ¡ OCHRONA

lroro
,4110

Wydátkiósóbowe ni* do wynarcdzeh
wynasrcdzen¡a ósobore pÉcei ków
Dodatkowe Wnagbdzenie roczne
sk{adkr na ubep eozen a sporeczñ€

vw¡a9rodzeñia bezosobowe
Záklp maleriabw i wypósazen .

oplav z t1úru akupú usrús t€ ekoñin kacytnych

odp sy ña zakrádow! fundue éw ¿d@¡i scjahych
OPlaty na zqlz bud¿elu paÉsh!€
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Szkor ei a pÉóótnik,t ó € bed¿lym .zlo nkam

dtukarskieqo uEadze'i kserosr¿ficznych
z¿kúp akcesorl¿w kompLrerov'ycñ
w rvú proqÉmówi ÉMl

zakup máte¡ álów i wypos¿zen a
zakup usruq pozostatch
utuymani,é zie €¡i w m aslach
Zakup má|3liálów i wpósá2enia
zakup uslúq pózósralycn
óswelrenre ul'c p a.ów drcq

Wvdalki inwesvcylne jedróslek bud2é!!!&!

wydatk nweslyóyjné je¡nost€kbrd2elowvch
KULTUM I OCHRONA DZIEOZICTWA

92105 Po-srale u adan a wzakEs¡e kli!ry
Wydáüa osobowe n ezáL do slnagrcdzei
Wynagódzen¡e bezosobNe
zakup ñal€riáléw i wposá2en :
zákur us¡uq po¿slatcrr
Domy osrcdr rurlufy swLer @ il!!l
o olacr a podm otowa z bodzeiu d a sañó¿adowei
insMúciikuLttr'Y

92116
oor¡cja¡ódm¡óloM z brdzéiu dla sñoÉadNej
rnsMucl kultury
KULTURA FIZYCZNA I SFORT

ú¡;tka¡lobó@¡ia za do 
"liasrodzeiwynagrcdzen a ósóbñe ptacowników

Dodatkowe wyn¿grodzeñ€ ro.zne
skl¿dkina ubezp¡eeen e sporene

Wynagodzen € bozosobowe
zákup maleda{ów I ryposazen'a

zákup uslus dosQpú dos€c nlehetú
op{áry z $ulu zakúpú ustug t€lekominikácylnych

odary z $!ru zakup! usrus ]e ekdñ¡n kácyjñyclr

odo sv na zakl¿doú tundusz gwiaddzei socjáhvch
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¿Ire!É | úttury rEE¿!9tE!9¡
DMtá;ebwa z b"d.eiu
Lub dpfidánsowan e zd3n zrecÓivm do fea zacl

wynasodzenie bezosobowe

z3kup usluq pozósiatdh
R,AZE]II 2ADANIA WL¡SNE

ffi
lrPedr loF@dzrE
Wñ;¡ñ¡;ñ¿ Nobote pradówników
skrádk na ubezp €czeñ ¿ sp@@né
skladki ña Fundusz PÉoy
-EDY NAczELNYcH oRGANow wtaDzY
PAÑSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORÁZ SADOWNTCTWO
UzEdY nacz€lnYch organów úadzy
,koñlro lochEny p€L
wlnágrodreilá osobrye pf acwników
skhdk na ubePréczen¿ spNczne
skládkina Fúndusz PÉcy

/vydar*i o$bowe n €zaL.do wynagródz€¡a
,¡vynáEodzen á oÉobM PÉcom Kow
lodatkowe wYn¿qrcdzeñ e roen€
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