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s spraaic znian V budżccic gDiny na 2010i

Na podstawie alr' 257 pkl'].3 lstaqY z dnio 27 sieĘnia2009 r' o finansach lublicŻnych
(DŻ U z2009r'Nr]57poz' 1240 z późn' zm) 2Źąd2m @ naśępuje:
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1. zsiqksz! się pb n d ochod óY zad a ń zleconych enin ie o kwotę - .l '020'' zI

D'aI 75r UnzjDY NAcz[LNYcH oRGANÓw wLAnzY
PANSTWOWEJ. KONTROLI I OCIIRONY PRAWA
oRAzsĄDowNlcTwA

Rozdz'75 l07 wybory Prezydenta Rzeczpospolitcj Polsłiej
! 20 I o Dolacić c€lowe ÓtŹymme Ż budżdu pfuslrva m

- 3,120

realizację 7Źdań bieżących z żkresu cdninislncji żądowej
otz imyclr zadań zleconych gminie uglawmi - 3'Ę0

D'ial852 PoMoc sPoŁEĆzNA _ 600
RożŻ'852l ] skladlri na ubczpi(7enie zdro$'otne oplaĆde za osoby

pobicń.jące niektórc śtviadczenia Ż pomocy spolecmej.
niekóre śiviadcZnia ro.lŻinne o@ za o$by uczestnicŻące
wŻajęciaĆh w ceńirufi inteetaĆii spolecŻnei

s 20l0 Do1acje celowe oLrZyńMĆ z budżetu państ$'a na
realiację Żadań bieacych Ż zakesu .dministmcji Źą1orej
oraziDnych 7!dań zle@nych gmjnic ustawmi 600
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1. zwiękśh śię plfu rvydltków żadań Żl.cotrych gńini€ o lralotę ' 4.020'_ zl'

Dzial ?5l URZĘDY NAczaLNYcIl oRGANóv wŁADzY
lANsTwowEJ.(oNTnoLl IocHRoNY PRĄWA
oRAz sĄDo\ł'NrcTwA

RożŻ'75]07 wybory PrcŻydcńla Razpospolilcj Polskiej
s 30]0 Różne syda&i na rzecz osób fizycznych

Dzi.l 852 loMoc sPoŁEczNA
Rozdz.852I3 składki na ubeŻpiecznie zdrcwotne opl@e a osoby

pobimjące niekóE świadczenia z ponocy spolecaej'
lek o'"5widdc/'l . od/ ireo@Z'o!ob) Lc'erl'i-/ące
\ 7a]tl dcl \ Lc1-un r|t9ż.|' śaoleczne

9JlJ0ęllc.ILlnJ Jo'4.e.rrnl...lośo'ne

600

- 3.420
- 3.420
- 3.420

600
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r. znniejsa się pllh {tdatkóv żtdań rvlasrych gminy o kYotę

Dzial 80l ośwIATA t rr'lYcIłowANIE
Rozdz' 80l0I szkoly podsta]vo\€

$ 4l 70 wyfugodćnia bezosobowc
Ą 4280 zokup usfug zdrowohyc!

Dział 854 EDU(ACYJNA oPIEKA wYclłowAwczA
RozdŻ' 85495 Pozosla]a działalność

$ 4300 zału! usług pozostalych

2. zsiqksz{ się pLn wyd'lkół zldlń sllslych gbiny o LYotę

D'al8o1 ośwtATA l wYcHowANIE
Rozdz. 801 01 S7-koly podstaqowe

$ ]240 slypendia dla ucŻniów

' ó.080
- 6,080
- 5.000

t.030

1,000
1.000

- 7,080,-zl.

$ 42 ] 0 z3łup ńaleria]órv i Bfposażenj!
$ 4750 Zakup akcesoiiów konpulercu}ch. w t]m progranów

i licencji
Dżi'| 854 EDUKACYJNA oPlExA wYcHowAwczA

Rozdz' 85495 PoŻostała d'oblność
$ 42l0 Zakup matłialów i łlposażnia

-80
- 4.000

, 2.000
- 1.000
,1.000
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zdą&enje wobodzi w 4'ci€ 7 dniem podjęcia
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