
Dział………………………     Załącznik Nr 2 

Rozdział…………………..                do Uchwały Nr ……………….    

            Zarządu Powiatu  

                                                                                     Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 z dnia ………………………... 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

 
w złotych 

Wyszczególnienie § 

Przewidywane 

wykonanie za 

rok 2015 

Projekt planu na 

2016 r. 

% 

(kol.4:kol.3) 

1 2 3 4 5 

WYDATKI BIEŻĄCE 

 

w tym: 

1) wydatki jednostek budżetowych, w 

tym:* 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 401, 402, …417, 478 

b) wydatki związane z realizacją ich   

statutowych zadań 421, 422, … 

2) dotacje na zadania bieżące 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4) wydatki na programy finansowe z 

udziałem środków o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z 

realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, przypadające do spłaty w 

danym roku budżetowym 

6) wydatki na obsługę długu jednostki 

samorządu terytorialnego 

 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

 

1)  wydatki inwestycje, w tym : 

a) §6050 – Wydatki inwestycyjne   

jednostek budżetowych  

b) na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego 

w tym: 

§6058 – Wydatki inwestycyjne   

jednostek budżetowych 

§6059 – Wydatki inwestycyjne   

jednostek budżetowych 

2)  wydatki na zakupy inwestycyjne, w 

tym : 

a) §6060 – Wydatki na zakup 

inwestycyjne jednostek budżetowych 

    

WYDATKI OGÓŁEM 
    

 

 



* Wydatki bieżące od punktu 1 do 4 proszę podać w szczegółowości do paragrafów. 

 

** W kolumnie 4 nie ujmować wydatków na finansowanie inwestycji i zadań remontowych. 

 

1) Wydatki na finansowanie inwestycji wyszczególnić pod tabelą w rozbiciu na 

poszczególne zadania i zakupy inwestycyjne z podaniem nazwy środka trwałego, jego 

wartości oraz uzasadnienia wydatku. 

 

2) Wydatki na finansowanie zadań remontowych wyszczególnić pod tabelą w rozbiciu na 

poszczególne zadania remontowe z podaniem nazwy zadania, jego wartości oraz 

uzasadnienia remontu. 

 

3) W przypadku planowania wydatków finansowych z funduszy strukturalnych lub 

Funduszu Spójności należy je wykazać w wyodrębnionej pozycji pod tabelką. 

 

 

 


