
zAizĄDzENIE Nr 27 /I0
BumfurŹa Knlus7łnł
z dni. Ź6 liPa 2010 r'

V sp.avie zniln s budżccie gniny !a 2010L

Na podstavie art' 257 pkl.1'3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 i' o fiMxach publicŻnych
(DŻ' U'Ż2009I.NI157poz' 1240ŻŃźn' zn) zarąd7jm co następujc:

{l

1' z'iękJzl si! plln dochodórY zadań 
'cconych 

gminic o kaolę - 14.329._ zl

Dzial 750 ADMlNlsTRĄcJA PUBLICZNA - |1,3Ż9
RoŻdŻ'7505ó sliŚ powsz*hny i nne - |4'329

$ 20] 0 Dolacje celoq€ oluynane z budżetu póstwa na
Iealizcję zadań bieących z zakre$l adoinistracji .zqdowei
oM imych adm zleconlch gnini. uslawaoi - 14.329

62

t' zviołśza si9 planrrydatlówz'dań zleconych gninie o kwot!

Dzi.l 750 ADMtNlsTRĄcJA PUBLICZNA
RoŻdz'75o5ó spis powŚZcbny i ime

$ 3020 wydatki osobowe niezalicae do ł.ahagrodzcń
$ 4] ] 0 st]adki na ubeŻpiecŻenia slolecae
S 4120 Skladki na Fundus Pracy
li 42] 0 Zakup Dalelia]óN i $llos-enia

{3

l. złifk5z! się plan docIlodórv zad!ń Yłlsnych gminy o kBolę

Dzill 854 EDUKĄCYJNA oPlEl(A wycEowAwczA
RoŻdŻ' 85415lonoc naterialfu dla ucmiów

$ 20j0 Dolacj€ cdowe oLuymme z budŻetu Pajstwa na
reali@ję w]asnych zaddi bieąĆych cmin

2' Po znianic plan dochodóry eniDy rrTnosi - 19.7ś9.536'45

Plan dochodów bicących _ 13'0771ó8.45
plmdochodówmjątkowych 6'ó82']ó8,00

- 14.329
- 14.329
- I1.500
- t.'137

282, 310

- ll.12ł
- 11.120



s4

r. znniej9a siq p'an $Ydarkówadań wl2snych gniny o krYote

Dzi!l8o1 oś1MATA I lł'YcgowANlE - ]2.000

Rozdz.8o]ol sŻkol} podslawow€ ' 10000

s a2ao zaku! ponocy nauko]rlclr. dydakryczn}Ćh i ksivek - ]0'000

Ro2dz' 8ol lo oimnżj! 2n00

r 4740 /"t lDn'a! n"lnv pap'.'ru_^. 
'do 'p ćl' dru{ ''L|'Eo

l JŹl'en k<'ot3fic.n)'\ ' o00

s 4750 Zakut alceso.ió$ konrputoro$Tch' rv Ęn proglmów' ilicńcji _ 1000

2' zwiększ. śię platr sydltków z!d'ń Nlasnych gnilt o k$!tę

Dział8ol oŚwlAIA l wYcHowANIE
RoŻdz' 80]0l s*oiy podŚta$'orłe

o 42 ] o Żałup mdleńałóŃ i łypo s!żenia
\ 42t(] Zakup uslue renonlorqch

RozdŹ' 8o1l0 cimnżja

' 4l 70 wynagrodzenia beŻosobow
$42lo zakup male llórv i sfposaŻenja

D?i'l s54 EDUKĄCyJNA oPlE(A wYcEowAwczA
Rozdz' 85415 Pomoc nate alna dlo ucznió$'

s 3260 lme lomy pońocy dla Ń7ńióN

3. Pozmialie plin Yydlikół gminy $łnoŚi 17'995.936'45 rv q n:
Dlanlwda{ós hjeŻącJch lŻ0r] 7qj'4 5

pl&Nidarkó$ ńa]ątlos]'ch _ 5'ctl2'l4] 00

ś5

zMądd c lchodzj s 4Cle zdn em nodję(i,'

-23,7Żnr d

" 12.000
10.000
5.000
5.000

- 2.000
- 1.000
- 1.000

- 11.12X
- 11.720
- 11 124

1

I


