
zARz DzENlE Nr 3ó/l0
Bumislu I Kduszyn!

z dni. t4 paździ.rnika 2010r'

s spnrvie żni'. rr budżccie gminy na 20l0r.

Na podŚlawie t' 257 pkt't,] usta]Ę/ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finMsach publicznyc!
( Dz' U' z 2oo9 LNr l57 poz 1240 z póŹn n') zuądzm co nślępLie]

$l

l. zrvitl.JŻa sĘ plan dochodó$ zadań vllsnych gminy o Lvotę

Dzial85ł cDL KAc\ J\A oPlFKĄ wY(HowAwczA
Rozdz' 854l' lomoc mlcrialna dla rczniów

$ 2030 Doucje cclowe ot'yfuee z budzetu państrła na
iealiŻaĆję w]asnych adŃ bieżącyclr cDin

2' t'o zmirnie Dl'n dochodótv gniny s} nosi ' l 7.83 8.255'45 zł
plan dochodów bicżących ' lj.25l.45l.45d
plln dochodów mają&Óu]th - ,l'586'804.00zl

_ l.ó70
- 1'ó'70

\2

1' zhn'.jsżn 3ię plnn $ydarkół zldnń rvbs.tch gniny o ksoię

Dzial600 TRANSPoRT I ŁĄczNośĆ
Rozdz' ó00i 6 Dfugi publicme glnŃc

$ 4270 akup uslug Emonlourch
E 4300 uakun u$ue pozosGlych

Dzial 700 GosPoDAnKĄ MlDszI{.ĄNIowA
Ro-dZ'ooo5Uo5podal\dglUntń''1ie1'!l-oTJ..iańl

S 4270 Zrlup uslLB rcnonLoilch
$ ,1430 Różne oplal' i skladki

Dzial 750 ADMINISTRĄCJA l'UBLlczNA
Rozdz 7502] LJŹędy lDin

s 42l0 zakup malcrialówj łfposażf,nia
$ 4270 zatup uslugEbońlovyĆh
\ 4280 zakup uług zdlo\olnych

"A 

4]60 opłary zl}lu]u akvu Uslug teleNomunitac}inych

- 9.370
- 9.110

1.070

- 4,500, 4.500, 4000, 500

- 10.500, 10.500
- 5.000
- 900

śsiadczonych rv iuchomcj publicznej sicci 1elelbnicznej 1 500

$ 4370 opłaty Z iyulu zakupn ushg lekkommikacyjnych
świadczon]ch v sfujońtrnci publicznej si@i telefonic2iej ' 2'000



DŻill754 BEzPlEczEŃsTwo PUBLICZNE r ocHRoNA
PRzEclwPożARo\ł^

RozdŻ. 75412 ochoinjcze śraż! poŻanE

S 4:70 zalup ushs renontosrch

Dzial8ol ośwlA1A I wYcHoWANIE
RÓŻdZ' 80l]0 oinn&ja

{ 4260 Zakup enereii

Ż.70l
2.200
2.200

2.000
2.000

.1.500

'1.500
1,000
]i00

r0.500
10.500
r0.500

Ż.xnn
2200
Ż'200

2.000
2.000
2.000

11.ló0
I t.160

500
3,550
7lt0

Dżial852 }oMoc

Ś3Il0

Ś 4370

_ 11'ló0
7.160_ 7.1ó0

9.3',74

9.100

ośrcdki ponrocy spolccznej
opłat} z tylulu Żaku ushslciekońunikacfn],ch
świadczon'\ch ]v stmjonanrej publjczńci si.Ći tc1c6nicŻnej _ 3 000

$ 4.1oo oplau 2a adnriniŚtrov,nie i czlNze za budynkj' lokale
i ponriesŻc7cnia garaŻo*€ - ] 000

2. zwięłszn siq ptln rvrdrlkórv zldtń vł$ny.h gbinl o kYolt

D'!l (o0 TlLĄNsPoRT t LĄc7-NoŚć
Ro7dz' 6001ó DŃgi aubliczrecmjnne

"l 
,12l0lak{ nrlteri ó$ i N}posa'.nir

i ,l]00 Zalrup uslug pÓzoŚal$h

D7iI l 700 coŚpo DARKA ylEszl(ĄNlowA
ko/J' -000r U"'r^Ódu al Jl l.nl' l n'e' I to lo'cjb

ś ] l00 u )n"Llod,c 'IJ "Je 'cr.o rn'u i/\| 
'c

{ 4 l ?0 wyMgŃdŻcnia bcrcsobou'e

Dzi{l t50 ADMINTSTRACJA IUBLI Cz\A
RoŻdz 7502] IJŹędy amjn

$ 4300 Zakup usług poŻostaltch

Dzial 75,l DDZP| EczEŃsT\lo PUBLICZNI I ocH lłoNA
PRZEcIwPożARowA

Rozrlz. 7j4l2 oclDhicze stmże poŻmc
S 4170 wlnagrodzenia bezosobrwe

Dzial8o1 oŚwhTA l WYcHowANIE
Rozdz' 80l l0 oinDżj!

[ 4]00 Żakup uslug pozoslał'ch

Dzill 852 PoMoc sPoŁEczNA
RoŻz. 85219 ośrodki pomocy spolecŻnej

s 42l0 zakup maleiaIów i s''vpo$zenia
s.ł260 zaklp cncreii
l ,l]00 ZakuD uslug porcŚalych



j

Dzi{l854 EDU('ĄCYJNA oPlEKA \'trycHowAwczA - l.670
Rozdz' 85ł]5 Pońoc ńltcri'lna dla uchiów _ ].ó70

s j260lnne fomy pomocy dlaucłió$' _ l'ó70

ś4

Zażądze|ie wchodzi [ 
^'cic 

z dnieor podjęcj!. .1,1,I'

{3

l.Znnicjsza sĘ Plan n'adatków zldań zlecony.h gminic o kNolę ' 2.600._ zl

Dżi{l8s2 l'oMocslolEczNA _ 2.600
Rozdz' 852l2 Świadc7.nia rodŻime' świadczeDia Ż lunduŚzu

alimenldcljnego oroz sł]adki na ubezpicczcnia enetltalrc
j reńtorve ? ubc4 iecŻen ia spo łecznego _ 2'600

Ą4] l0 skladkjnr ubeŻpiecŻmia sFolecare 2'ó00

2'zrviększ. się plan rvydltkóN zad!ń żlsolych gminie o kryotę _2'600'_zł

Dzial852 POMOC SPOLECZNA - 2.600
Rozdż' 852l2 ŚwiadĆzcnił iodzimc. świddcŻ.nia z fundlyu

a]ińentlclnego oir skladki ńanbezpjcczeńia ener'Blne
i teńio We 7 UbcŻpiecŻcn ił spolcĆznego 2 

'ó 
00

ś 4260 zalup enćĘii 500
S 4i00 Zakup uslug lozonalych , ] l00
$ 4j70 oplat'v z qłufu zakupu uslu! k]etońuni*acyinrh

ś$iadczonlch ]v Śacjofunej publicznej sieci lelefoni.Żnej _ 500
\ .1400 oplal} Ża adninistoN.nie i cztns7-c za budynki,lokale

i pomieszczenia garaŻoq€ 50o

3' Po znianic plm s'ydltków gniny rrltosi - l6.07.l.6s5..l5 ?l

plan Ędatkóiv bjeżąc}th _ l2'l28'5l2'45z]
ple wyda(ół mają&o"'-vch _ ]'9,ló'l,lj'00 zl


