
ZAxzĄDzENIE Nr 49
BuTDistt! KałuBzyna

z dnis 13 listopad. 2006r.

Na podstawie art. 188 ust. I , pkt. I ustawy r dnia 30 czeMca 2005r.
finansach publicaych ( Dz.U. zzooslNt 249 poz.2I0a) zarz&"in co

l i1

l. zwięklza się dochody fadsń w|asnych gminy o kwoĘ zl. -

Dzial801 oŚwIATA I wYcHowAI\tIE

13.891.-d.

Rozdz' 80195 Pozost!ładziałalność
s 2030 Dotacje c€lowe oh'zy ane z budżetu panstwa n!

realizację wł6nych zadań biezących gmin

Dziat 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCEOWAWCZA
Rozdz' 85415 Pomoc mateńalna dla ucaiów

s 2030 Dotacje c€lowe otrzymm€ z budŹ€tu Pmstwa na
realiz&ję włdnych zadań bieżapych gmin

52

1. zwię|śza się łyditki zodań własnych gminy o lMotę z|. -

Dzi!ł 801 ośwIATA I wYcEowANIE
Rozdz. 80195 Porcstała działalnośó

$ 4300 Zakup usług pozostatych

}zi!ł 854 EDI]KACYJNA oPIEKA wYcHowAwczA
Rozdz. 8541 5 Pomoc nateńalm dla ucaiów

0 4240 sqTendia dla ucaiów

- 5.074
- 5.0'14

- 5.0'74

- 8.817
- 8.817

- 8.817

13.89l'. zł.

- 5,074
- 5.074
- 5.074

- 8.817
- 8.817
- 8.817

s3
l.zwiękśz' się dochody zadań zlBolych g'niIio o kwotęĄ. -2Ą.73|.-



2

Dzi!ł 0r0 RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
Rozdz. 0i095 Pozostaładział'lnośó

21.73r
2r.731

5 2010 Dotacje celowe otźymane z budżEtu parlstlva na
rca|iacię zadan biPących 2 zakesu administracji
źądouej ore im}ch zadfi 7|econ)ch gninje
usrawami - 21.711

:224.OO0
,224.000

Dzig| 852 PoMoc sPoŁECzNA
Roznz. 85278 Usuwanie skutków ttęsk żywiołowych

Dział 0r0 RoLNIcfwo l Łowll]cTwo
Rozdz. 01095 Pozostaładziałalność

0 4430 Roae opłaty i składki

Dzi'ł 852 PoMoc sPoŁEczNA
Rozdz. 85278 Usuwmje skutków klęsk 4viołowych

$ 31 10 Świadcunia społ€czne

$ 2010 Dotacj€ celow€ otr4rnane z budzetu pestwa na
realifację zadali bjefąq ch Z z|Fsu administracji
tządowej o@imych zadal zleconych gminie

- 224.000

s4

l. zwiększa się wyd'tki zsdań z|econych gminie o kwotę z|' 245.73|..

21.731
21.',731
21.731

-224.0n0
- 224.OOO
- 224.000

$5

za|fĄdzf,.niewchodziw i!!.ie z dniem podjęcia' puFl, . ' ,Frnz

ś'fu'ł.{Ł!I!-,.,


