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PrŻcdszkolc Micjskie N KalNz)'.ie finesorvanejen z budŻdu gnriny ilko ud.nic

\'lasne' Na dzja]alność łżcdszkola ltada Mirjśk! prŻcŻnlczvła łodki w lb njc dolaĆji
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żyłicnie dŻieci. tlnaicn lokalu. oplaty Ża zlcRki. A_qencja rynku roIn.go za nleko. orż
odselki od łodkó{ na raclrunku bankosJnr.
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ll3no\ane ro7_ĆhodJ roku 2009 s}noszą ó01'?15'00 zl. i zosIaIJ zreali7.wane ]v
\ug,kośli 5?]'87l'72zl lj. 95.o4% kos7Lrv ]rl..osdn).lr /hez!]nony7lcji/
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lt Żlklp us]ug zdDrYoh'ch
baddni. ]ekłski€ p]lcovnikó\
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Ża|up !slu! po7ostalych:
pr.o!mcralł ĆŻdŚÓpism'
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