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rv sPnwie znian rv budż€cie gDiny ńl 20l0 r

Na podstawie ań. 257 pkl. l.] uŚla$! z dnia 27 sieĘnia 2009 I. o finmach publicaych
( Dz'U. z2009 r' Nr l57' poz'l24o zpóźn' Żm') zrŻa!Żam co n6tępuje:

Ąl'
.' l.zrviękza się plan dochodó$ z!d!ń zlc.onych gnini€oLyorę ' a00j' zl

Dtial Es2 POMOC SPOLECZNA - 300
RoŻdz' 852l3 sk]adki na lbe2piccżonic żdlołolae oP]acee 2

osob) pooFl1]ą.e r Pl orP'wiadc'e1ia /poro.)
'pole(me]' ń.k'o. {ul.d Tr'a.od/lm. Ód 7.
osoby uc7-eslniczące ł ajęciacl w cenlrum jnleg@ji
spolecmej 300

s 20l0 DotacF celowe otr7łmane z budżru pfustwa na
iealiację zadań bieących z ŻałEsu adńiniŚt@ji

'ądowj 
orŹ imyc! zad.ń d4on)ch gnnrie ustawmi _ 300

-s2

l.złi?ksz! się plln ltditkóv Żidoń zleconych gninie o krvolę _ 300._ zl

Dzial852 loMoc sPoŁEczNA ' 300
Rozdz' 85213 skladki m ubezpiecŻcńjc Żdrolvolnc oplacme Ża

osob) pobieiijale n el'or!.'.Dd a1ia - pom'..

'polP' łel' n|el o śswiM.ma lod''meoż /-
ÓsÓbyU.aq1i.Ace ś 4jccia!]' r.ennl' i cE?cji
spolecznej - 300

$ 41j0 skladki ńa ubczpieczni€ Żdrc$ołrc _ ]o0

$l

l.zYĘksza się plan dochodów Zad!ń sl'snych grniny o k8otę _ ll'530l_zl

DŻi.ł 852 PoMoc sPoLEczNA _ 1l.530
Rozdz. 85219 ośodki pomocy spolecznej _ 3'5j0

$ 20j0 DohcF celowe olŹtmme z budż!fu pmslva na
rea li 2c ię wlón}ch zadai bieŻących Eńin 3.53 0



Rozdz' 85295 loŻosta]a dzia]alnośó
q 2o]o Dolacje celovc ottymańe z budżolu państqa na

eal'żc|l Vh'u. 
' 
7addbieJ' \'l Ji1

2'zńńieisa sitnlan ilo.hodórr zlrnń rvl!śnycl! gniny o krrotę _ 1'500"zl

Dzi!ł 852 PoMoc sPoLEczNA
Rozdz 8 

j2ló Zasilki slałe
Ą jojo Do'x. Jelo eo r)na l 7 bln7e'' po1l {d D)

Fal' c! ę ulasyct _"oJl ole'd' )' 
' 
!Y'n

3.Po żbiłnie plan dochodów gniny rrynoŚi - 19'769'866"15

bI a; do chodów bjeŹacych _ 1j.087.498.'l5

;kn docbodów nrająikowyct _ 6.682.3ó8.00

l!,131,.zl
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$4

1.zbnicjsd się plln sydatkó* z'dań łl'snYch gńiny o kwolę '

D'i'l 8o1 ośwtATA I wYcl'lowANIE
RoŻdz 80]ol szkol-Y podsla\ orve

{ 4240 Zalup pońocy Mukowyoh'
{ 4270 zakup sług reńonto{'ch
$ 4300 Zalup uslug pozostallch
{ 4?jo ŻaLup akcesorió*' konputerovlch. w

s 4270 Zakup sług reóonto\ ) .h
q 4280 zlkup uŚlug zdo\olnych
ś ą:ro opIury 

' 
qłulu .ulupu u$ng lelekońmikacyj nyĆh

śrłiadcfunyclr v ochoŃ] publicznej sieci
telcfoniĆzncj

{ 43?o opłaly z ltlL u zakupu uŚlug teLekońunikacyjnych
świadczonych w $Ńjoiłnej plblic2nej sieci
r.lef.nicznci

Ą 4'oo 5'lo'el ń pmco"r.ol ieo\ u.}ch'.lollmi
kotpusu sfu żby cyt'ilńoi

Dzial 852 loMoc sPoŁEcŻNA
RozdŻ' 852l6 Zasi]ki slał.'

s 3l lo ŚrviadcŻenio społcczue

2.zwięlśz! Śię plan łydŃkórv zad!ń slasnych gniny o k$otę ' 22'161''zI

Dzinl8ol oŚwIATA l wYcHowANID
RoŻdz' 80101 szłoll podslawowe

$ 42l o Zakup mleńalów i v1poŚażnia
Rozdz.80l l0 Cnnneja

S 4170 $r)Tagrodzenia bezosobowe



$ 42,10 zaLIp ponocy mukoł}ch' dydo}q,mycb i ksią'ek
s 4300 zakup Usłu8 Pozostałych

Dż|'l 852 PoMoĆ sPoŁEczNA
Rozdz' 852l9 ośrcdki ponocy społecaej

s 4010 wymgndŻaja osobow PteoMików
Rozdz' 85295 Pozogtała dŻiałalrEśó

s 3l 1o ŚwiadcŻenia spol€m

3'Po zntmt. pla! lYd.tkół golny sanfui 18'006'266'45

1.000
2.140

11.530
3.530
3.530
8.000

plan s7dalłów bieżących
ple *Ydalków nająlkovych

12'l04'l23ł5
5,902,143,00

$5

z.Źądz€ni€ wcnodzi w życie z dnim podjęcia' BU!aMISTRZ


