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zARzĄDzENIE Nr20/2011
Btrrhiśl.'l K!lusz}na
2 dnir 9 maja201I i

w śphwie żnia. v budżeci€ EIinY na 20lli
Napodśawie M.25? pkL' l.3 uŚlaq-w z dnja 27 sicĘnia 2009 r' o finmsach lublicmyclr (

DŻ.U. z 2009 r' Nr I57poz' ]240 z !óz' zm') Żtrulm co nótępuje:

sr
1' złigkza sif IJ|an dochodół z&lań vhsnyct

DŻial 854 Edukacyjnl opjek! łTcho{arYcz!
Rozdz. 854l5 PomÓc malclialnadla m/niów

gninJ oknArC - 15,668.-zl.

15.668

$ 20]0 Dotacje ce]o$€ olrzłnranc z budżelu Fańst$! na
Eali7źcję łIón'tb Żadań bieżĄcy.h cńin

{2

l. znniejsza się pl.n Yydarkórv z.dań rvlasnych gminy

Dzill80t ośsi'l' j ły.horvanie
Rozdz' 80l95 Pozostala dzialalność

$ 42l 7 Zakup nralerialów i vlTosażenia
s42l9 Zakupnale ałów j wyposaż.nia

Dzial92l Kubura i ochron! dzi.dzictrv! narodory.go
Rozdz. 92 ] 95 Pozosla]a dŻialal n ośó

$ 42l 0 Zakup ńaleialów i *lposłżcnia

2. zrviększn st r'lfu sr'datkórY zadań Nlasny.h gminy

Dzial 801 oświ'l! i $ychołanic
RozdŻ' s0I 95 PoŻoŚk]a dzia}alność

s 4307 ZanuP Us]ug poŻoŚlalvch
$'1309 Zakup uslug po zo sta lych

Dz. 85.' Edtka.yjn! opieka łTcho{'nwąa
Rozdz' 854t5 Pońoo malerialn! dl. uczniów

$ ]]240 slypendia dla UcZić\'
Dzial 921 Ku tu ra i o ct ronn dżi.dziclł r n' fodotycgo

RoŻd7' 92195 lozoslała dŻ iała lno ść

s 4j00 lakup us]ug pozoŚa]yĆh

1,023,32 zt.

2.,12i,32

1.80"4.82

318,i0
1.900
l.900
t.900

o L$oli _ ]9.ó9l!Jż 7l'

2,12331,
2.12i.32
1.804.82

I8,50
15.668
t5.668
l5.ó68
1,900
1.900

Ś3

l. znnie$a śię olln N}darkó$ zńdlń zloconych gninjo o LTotę ^ ó.40o,_ zl'

Dż' ?50 Ad Din istracj a pu bl iczna
Ro7-dz' 7505ó spis pows7_cchny inńe

! 4170 wynagrodzcnia bercsobowe

6,400



6.400,-

6.400

2' zt?ięklza 3ię pl'l $tdlików ż&lań zl€conych gDiD'c o kłorę

Dz 750 AdniDi n.jt publlcn.
. Rozdż.75056 spis pow@hny j ime

r'335.333!28 zł
l4.326-2a9 'ża ż)

11.1śI32n}a ,,
12.945'45l 

'2a 
Żł

4'8ló'369.00 żl

n .lrł l

".u

S 3020 Wyda&i osobow. niealicee

$4

l. Po mi'ri€ plm do.hodów gninyłlnosi-
wryn: plr do.lodów biżących _

ple dochodów majątkosych _

2' Po znńnie p|ro vydllkół aminy wFoli -
wt}m:planY7da&ówbi.ąc'th _

ptan {ydatków mają1kowch

$5

zrządzenie WhodŻi w Źyci€ z dniem podjęcią !STRZ


