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Uchwała Nr L\rIIl 6 l 2010
Rady Gminy w Bircry
dnia ż8 stycznia 20l0 roku

2010 rok
sprawic : builżetu Gminy Bireza na

z dnia
2 plt 4' pkt 19 ].* 51 ust' 2 usta\^ry
Działajryna podstawie art' 18 ust'
742'poz' I59I zpóźn'
8 marca 1990 roku o samorządł' ńńńjo1^d; '1T]^l'*' publicznych Rada
r' o finansach
zmianami.), art. 211 ustawy

GmĘ u'Birczy

''d^ł;i";j;'p"i^2009
uchwa1a co następu3e:
s1

18.230.893,92

w kwocie
okeś1asię dochody budżetu gminy

1.

z tego

16.643.286,35

:

- dochody biezące rł' kwocte
- dochody majątkowe rł' kwocie

1.58'7.60'1,5'7

19.993.549,37

okeślasię wytlatki budżetu gminy w kwocie

2.

z teso

:

|'7.466.'1Ż5'76

ńdutki bieżące w kwocie

-

- rr1datki mają&owe

Ż.3Ż6'823'61

w kwocie

1;162.655,45

okeślasię deficyt budzetu gminy w kwocie

3.

bęą
ą. aoaarrri pokrycia deficytu budżetu
w kwocie
- a-ł"g","ńi""ń kredyt1'i poĄczkł
okeślasię przychody

5.

_

i'łii'',r.'r.n"

d1'

z

t.'762.655,4s

bu&Żetu w kwocie

na rynku

zaciągnętychpoŻyczektkedytów

*u'offii.urr,o,

w kwocie

w
6. określa się rozchod1' bu&Żetu

:r3ł,,'Spłaty otrz5'manych

lołocie

krajow1'ch kredytów

i poŻyczek"

w kwocie i '299.000.00 zł'

$2
określa się
w
z
]
_

_

limĘ zobov'iąz

z

aśt ts'tlsfu

zaciagniętych ked1'tów i

po4czek

kwocie 3.56I.655,45 zł'

Lego''

ou'nn*'o**ie

planowanego deficy'tu budżetu c*ly

y

ur,ysokości 1 .'7 62'655,45

t''"ayto* ipoĄczek
'-qt'*u
^"iąE^;;;;-;;uouązan
zł'
w wysokości 1.299'000,00
ściowego deficytr'r budzetu
na spiatę wcześniej

iv ciągu roku przej
na pokrycie występuJ ąpego

w kwocie 500.000,00 zł'

zl,

$3
budŻetu v' 2010 roku' wynikające
określasię szrzegółovłe zasady wykon1łvania
z odrębnych ustaw tj ':
1982 roku o wychowaniuw
w'*;1;. i8'oJtu*y"dniuz6 petżdziemka
z opłat za zenłolenia wydawane
*L,ałśsći',pńciwdziałaniu łkoholizmowi dochodyokreś1onych w art' 1 1'
t s t'.ru u,t' 18l oraz dochody z opłat
p'og'amów profilakryki i rozwiąZywania
g'i*yń
-p'og'ńo*'
o kórych mowa w ań' 10 ust' 2
oroblemów alkoholorłrych o'- Hii"y"rl
i nie mogąbyć
rip"u)oos .oku o przeci*dzńaniu narkomanii
orr"ń*ron.. na inne cele'
ustaury - Prawo
i|.ltr#łłi'Tu;_'"ń ' a'iu z0 listopada 2009 roku' o zmianie
f"'unso*u'li" Tryo:y środowiska i gospodarki
ochrony środowisku pr"e,oa") się "a
łoou *'' 1 pkt 2' 5' 8' 9' 15' 16' 18'Ż1'Ż5'29 '
wodnej w zakesie określonyń w-u"'
środorx4ska'
z |, si, lg -ąz ustawy Prawo ochrony

i

;il;;;'J'

ffi;lńłffi: ułł".*łl*:'
ffi;';d#'

s4

I

W dziale 801 ,,oświata i wychowanie ,,
nauczycieli w lqłocie 44'197,00 zł'

wyodrębnia się wydatki na doksaałcanie

$s
1.

Tworzy się rezerwę ogó1nąw kwocie 20'000'00

ż'

$6
zakładu wodociągowo_kanalizac-vjnego
Ustaia się dopłaty przedmiotowe dla
w rłysokości123.000.00 zł', w wm:
z o'o' na pokrycie róźnicy
- ZakJadcospodarki i<omunJnJj iMleszkaniowe; Spółka
zł'
cen wody w wysokości 23'000,00
Spółka z o'o' na pokrycie róź:nicy
l
Mi"s"t'aoio'e1
- Zakład Gospod*u ro'*uro";
dla odbiorców grupy
ilp;Ńadzanych do urządzeń kanaiizacyjnych

;#ffi;;

taryfowej 1w wysokości 100'000,00 zł'

$7
Gminy:
Wvodrębńa się dochody i wydatki budzetu
rządowej i innych zleconych
administracji
r-r*r"'u

ł".;;:rĘ;;;;;;;":i^aii

zadń gminie odrębnyni ustawaml

Dochody

75011
dżetls
Dotacj e celowe otr zy mane z bls
realizację zadań bieących z
'pańswana
'zak
acji rządowej oraz innych

.su administ

20'l0

z'adań z|econych

ie ustawami

64 443,00

o".".loych organól' adz5'
państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ufuy
oYzz

751
75.l

0l

Urzędy naczelnych organów władzy
i, kontroli i ochrony

pństwa
Dotacje celowe otr4'mane z budżetu
rn reilizac1ę zadai bieĘcych z zakesu
zadan
administracji rządowej oraz innych
zleconYch gminie ustawamt

1438,00

8s203
państwa

Dotacje celowe otr4łnane z budżetu
zakesu
na rei\izację zadań bieĄcyclr z
zadań
administracji rądowej oraz innych

z funduszu
Świadczenia rodzinne, świadzerria
na
alimentacyj nego oraz składki

2 740 300,00

85212

Ż 7 40 300 '00
e

celowe otrzJmane z budżrtu państwa

zzóń bieĘcych z zakresu
zadń
administracji rątlowej oraz innych
rra rei|izac1ę

zleconYch grninie ustawami

2 740 300,00

Dochody

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społeczlej.
nieldóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestn]cące w zajęciach w centrum

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwana realizacj ę zadań

bieĄcych z

zakresu administracji rządowej oraŻ innych
zadań zleconvch gminje ustawami

480,00

3 100 661

Wydatki

iskładki od nich

naliczane

Wydatki zwiazane z realizacją ich

- 61'172,80

statutowch zadań

Śźkoiań pracowńjk-óWilEĘdących

członkaml korpusu

Uzędy naczelnych organów władzy państwowej'
xonłroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kontroli
UŻędy naczelnych organÓW Władzy państwowej'

1.176,40

i składki od nich naliczane

ich statutowych
Wdatki zwiazane z realizacją

w

iskładk! od nich

tvm:

- 294.000'00

naticzane ' 229'100,00

vłydaki zwiazane z realizacją ich statutowch

- 64.900,00

Wydatki

do sieci lnternet

uśTt],Ielexońunikacyjnych

'EtułńaRlpU

p

racom'ławnaęo-avch

czło n kam i korpu s u

drukarskiego
Zakup materiałóW papierniczych do splzętu
tym programÓW
Zakup akcesoriów komputerowych' W

i

funduszu
Świadczenia rodzinne, ŚWiadczenia z
emerytalne
ubezPieczenia
na
]',--"^t'.uin"oo oraz składki
-2.740.300,00

,wtym: '

82.009'00

statutowych
wydatki zwiazane z reatizacją ich

@chczłonkami
drukarskiego
Zakup materiałÓW papierniczych do spzętu
[o-omputerowycn'w tym programÓw

śWiadczenia na rzecz osÓb fizycznych

'

- 2.658.291 ,00

i

Wydatki

składKi na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobieąące niektóre świadczenia z pomocy społecznej'
niektóró iwiadcze nia rodz|nne oraz za osoby uczestniczące

Ś8
gminy zvłięule ze szczegóInymi zasadwrLi
Wvodrebnia się dochody i wydatki bulzetu
budzeru Gminy rłynikającymi z:
i"tu o wychowaniu rł'rrzeŹwościi

#ń'ł*i.
i',]:iJ;; il; ii-zaa'aiii'i-sź
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

DOCHODY
p**"y'h' osób fizy'czn]'ch i od
ń".h"d"-"d
"'ób nieposiadającvc!
t"v"ito""r'.k
9sob9woic_i
ich poborem

;_;**:

75618

oraz wydatki związane z

@dochodYjednostek
na podstawie

ustaw

.ńó'źao t".Jłorialnego

"@oleńnasprzedzr:Ż
WYDATKi
OCHRONA ZDROWIA
Źilffizanie narkoma4ij

i

składki od nich naliczane

Ń-rna-godzeniabez!!9!9y/e

ządań

-

500,00

materiałów i

vu"ci*dz,uła^óa]koholizmowi

i

składki od nich nalicząne

sĘ*-od'.niuo'olg]ljlggo*oi!9E
Dodatkowe $Ymg9q!9q9199!!9
ia bezosobowe

-Skła-na ob""pru,"^9
Śkładki na Fundusz

wpłaty na PansNvowy l undrrs

ządarl - 27 '473,00
ehabilitacji osób

i w) posaŻenia
ŁdNup u5lug ljozostan cll
Podróże sluŻbou e kraiorł e

42tO
4300

Zakup rnaterialóu

44 r0

4440

Odpis na ZFSS

Szkolellia pracorrnikórł''i.uffi
ąstużbv cl rv ilnei

4'700

3

I 000,00
20 758.00
r 800.00
525,00

2)

tniortr*rio

0

tpol"run

ffi

Swiadczenia sDoleczne

3)

1000.00

7oru!i! ro :r,loniu bir-qr".,
Dotacje celoue prr.kurut,.

6 000,00

ffit
ffi

Warszau,ie'na zadania bieżące tealizowane na podstau
ie
tlzuln ieti / unlów /
mĘdzy jednostkatni sanrorzadu tervtoria lnerło
pot

2l t0

5 000.00

2' Z ustawy z dnia Ż0 listopada 2009 roku o zmianie ustawy _
Prawo ochrorry środowiska

DOCHODY
Gospodarkł komunalna i ochrona środowiska
WpĘwy z i wydatki
g.o'''idńiem ś.odió*'*ią'a''e '
Wpływy z różnych opłat
ro:lic:enie: lat ubieglvch
v 2010

-

-

rctku

-

2 2.

!82.35

8.600,00

WYDATKI
Dziel

Rozdzial

Paragraf

Nazwa
\'usl'ouarKa Komunalna t ochrona środowiska

900
900 r9

Kwota
30.782,3s
30.782.3 5

i kar za kolz1stallie ze śtodorłiska

l ryu'
@

W)d,łtki ledncl'tt<'A hud:it,,t|i'h'
a)

42t0
4100

ll\'do,k, -u i,t;u,,,'. rrrl iro. i ą

Zukup

'noActsł i knnłnłrńu'
-:.łklp
nu uJrąJy

-

badąnie clchy

-

JU.-'\2,J5

- 2g'-R) ]i

29.782.35
1.000.00

3. Wyodrębnia się dochody i
j

edno stek

wydatki budżetu gmĘ rvłiryarrc z upra!\łueruaJnt

pomocniczrvch

DOCHODY
Leśnictwoi łowiectwo
296.500,00

w'ł".^'a zę sprzedazy wyrobów
-

i,,i'ńo

Brzezawa

Korzeniec
Leszczawką
- Łodzinkn Górnl
- Malawa

-

- Wolą

W

YD

Korzenieckg

t4'50a'00

- 33'000,00

20'000,0a
- ]2'000'00
- 92'000,00
' 33'000'00

-

ATKI
Leśnictwoi łowiectwo

zadąń

Żut-uD

'nulaiao\ł'
- Brzeząwa

i

99.536,00

wTposazerua

Korzeniec
- Leszczawka
- Łodzinką Górna
- Mqllwą
-

- Wolą

-

- 24

/

'UU

- 152'00
' 945'00
- 6j2,00

' 234,00

Korzeniecka -

47'00

Zakup usfug Pozostatych

Bri:ar,ą
- Korzeniec
- Leszczqy,ka
- Łodzink'g Górną
- Mąlawą

-

- Wolą

- 5'859'00
- 7 511,00

-

5.794,00

Kol*'eniecka -

9'520,00

5'662'00

' 2l '034'00
87.042.00

wŃ

r" rre- b"&Żetów j ednostek
P o:.rcffi
samorŻądu ter}torialne go

Brze:awo
- Korzeniec
- Leszczauka
- Łodzinkn GÓrna
- Malawa

-

- Wola

Korzeniecka

'
-

ó67'00
985'oo
- 1'379,00
- 1,8^4'8^,9!"

-20$'04

- I 697'00

10.102.00

ń i łączność
Drosi Publiczne

-

remonto\Ąrych
- 24 352 00

Korieniec

Leszczqu,ka -

-

130.497,00

zadań - I30.497 '09

ffi'ł"g
-

130.497.00

11.882,00

- Łodzinka ' 3'858,00
' 68'669,00
- Mąlawą

- Wola Korzeniec

-

130.497.00

21 7i6,00

58.740,00

ńd.d" ńffiaE'*,"*ą

udzielaną mi ędz1

jeónostkami'samolządu l,ery't::11::.ę::i',,-._,
*łasnych zadań inwestycyjnych
zakupów inwesrycyjnych
i'-_iirrnirdo.o
_
Bircza
d,rgi Powiqlowej nr 2042 R Wąra sąra
i'l lc-zz=ssz'' - zobowią7anie 2009r'

iJ'ń'".*i.

i.

mieszkaniowa
i i nieruchomo ściami
ządań -

7.727,00

m"t..i"łó* i rł1posżenla
m"t..i-ak"p
ffi -'.-..-? 727.00
-

$e
Upowł:nia się Wójta Gminy do:
w art' 257 ustarł'y
w.planie wyd"l:i::":"ślone
zmian
innych
1) Dokonylvania
dzialami''
wrylączeniem przeniesień między
-"-_
o finansach publicznych' z
'^^'
kiórych realizacia w roku następnym Jest
2) ż;;;;;1;;.uorniązń 'i''tiń'u'o*'jziJarła jednostki_termin zapłaty upłylva
niezbędna dia zap'*''"ń;;ń;fi
w kwocie 500'000'00 zł'
do kwoty 2'000'000'00 zł'
'"-ńl*ręp"ń

i

'

ffioi"ilJń

^"iue^'u'iit"wiązan

$10
rozdz\aJ' puagraf
budżetu Gminy w układzi e dńaŁ'
Ustala się planowane dochody
k1asyfrkacj i budlżetowej '

58.740.00

$ 11
budżetowej'
W układzie d zjał, rozdział, paragraf klasyflkacji
Ustala się planowane Wydatki budŻetu Gminy

Do

CHo DY _

w dostosowaniu do szczegółowej klasyfikacji
Kwota
Zadania
zlecone

l

Dział Rozdzial

s

WyszczegÓlnienie

Gospodarka leŚna

296 500,00

DÓchody bieŻące

w tvm: iednostki Pomocnicze

Brzezaiwa

Korzeniec
Leszczawka
Łodzinka G
Malawa
Wola Korzeniecka

-14 500,00
- 33.000,00
- 20.000,00
- 12.000,00
- 92.000,00

-

- 33.000,00
92.00a,00

ARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAz]]ry99E

296 s00,00

ss8 939
558 939,52

558 939,52
o
dochody zaplanowano na podstawie umoty
dofinansowanie projelau w ratnach osi

,r;nntetowei I-VIl Regionalnego Programu

'

gpę, acy1 n ego Woj ewódzrw a P odkarpa cki ego

zawartej dnia a marca
,na lata 200--20t 3
2009 roku poniędą lĄ'ojewódzrwem

Podkąrpackin u' inieniu kórego działa Zarząd
n, )t. -..^ -^t,;.a ^ a. Gminą
Gn inn Bircza
Rirrzn
Wojewódzwa Podkarpackiego
pn'
oraz aneŁsóv' nr } i 2 na zadanie
"Budowa
i
uzdamiania'.:bi.ornikóu'
slacj
wody
,
ujęcia
,rvrównaw c:o'za sobowyc h wody' s LeC l
tow ąrzyszącą

y'

iej scoy)oś ci

Birczą''

Dochody
63Ż 330.00
t32 330,00
]Wpływy z optat za zarząd, uŹytkowanie
]

]

;

i

2 330.00

użytkowanie Wieczyste nieruchomoŚci

;Dochody z najmu idzieżawy SkładnikÓW
majątkowych Skarbu Państwa' jednostek
samoŻądu terytoria!nego lub innych
iednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umóW
o podobnym charakteŻe
l

l
0750

Wpłyv4/ ze spŻedaży składnikóW

majatkowych

Urzędy

WojewÓdzkie

Dotacje celowe otzymane z budżetu
państwa na rca1izac]ę zadań bieŻąCych z
zakresu administracji Źądowej oraz innych
zleconych gminom ustawami

i

64 443,00
64 443

64 443_00

64 443.00
690,00

państwa na realizaĄę Własnych zadań

bieŻących gmin

URZĘDY NAczELNYcH
WŁADZY PAŃSTWoWEJ, KoNTRoLl l
OCHRONY PRAWA ORAZ
sĄDoWNlCTWA

Uzędy naczelnych organów władzy

75101

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1

438,00

Dochody
Dotac'ie celowe otrŻymane z budżetL

oańsMa na realizaqę zadań bieŻących z
zakresu administracjl rządowej oraz innych
,.

Ż0l0

looctłoov oD osÓB PRAWNYcH' oD
iosoa rzvczttvcH toD INNYcH
JEDNoSTEK NlE PoslADAJĄcYcH
osoBowoŚcl PRAWNEJ oRAz
TKl zWlĄzANE z lcH PoBoREM
fizycznych, opłacany W formie karty

fizycznych, opłacany w formie kańy

Wpł}Ąvy z pooa{Ku Io1llegol PUL

leśnego'podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatkóW i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych

851 000.00

8st 000.00

Dochody bieżące
Podatek od nieruchomości

590 000,00

wphlvy z pooalKu rorrrego' PU

75616

leśnego, podatku od spadkÓW
i darowizn podatkÓW od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
opłat tokalnych od osób fizycznych

Podatek od spadków

podatkÓW

i

opłat

i

darowizn

s20 000.00
520 000,00

Dochody
dochody jednostek samolz ądu

terytorialnego na podstawie ustaw
12 000,00

1000,00
s6 000,00
dochód budżetu państwa

i

I 026 000.00
t 026 000,00

pobieranego według skali podatkowej
Podatek dochodowy od osób prawnych

I 0i8 000.00

Częśćoświatowa subwencji ogólnej d]a JST

5 524 087,00
5 s24 087,00

subwencje ogóIne z budŹetu państwa

s 524087.00

subwencje ogólne z budŹetu państw

4Ż90 763.00
4 290 763,00
4 290 763,00
186 153.00

I53,00
186 1s3,00

186

Subwencje ogólne z budżetu państw
RóŻne rozliczenia

fi

nansowe

TA IWYCHOWANIE
528 668,05
majątkawe

s28 668,05

Dochody
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
fi nansowanie lub dofinansowanie kosztóW
realizacji inwestycji i zakupÓW
inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansÓW publicznych
dochoĄ zaplanowano na podstawie umouy nr
0 1 6/08' l 32 o dofinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego ze śfodkóv, Funduszu Rozwoju

Kultur1l Fizycznej zawąrtej dnią
2008 roku

-

26 czerwcą

Budowa hąli sportowej

s28 668.0s

z zapleczem w Birczy

3 034

780,00'

3 624 100,00

85203

Dotacje celowe otŻymane z budŻetu
państwa na realizaąę zadań bieżących z
zakresu administracji lządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
Dochody

społecznego
bieŻąCe

Dotacje celowe otzymane z budżetu
państwa na realizaip zadań bieŻących z
zakresu administracji ządowej oraz innych
zleconych gminom

294 000.00

i
''

ustawami I

294 000,00

2 740 300'00

2 740 300,00
2 740 300.00

2

2 740 300-00

2 740 300

'00

opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społeczne.J

10 500.00

10 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizaąę zadań bieŻapych z
administracji lz ądowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami
państwa na realizaąę własnych zadań
bieżących gmin

85216

10 020,00

Dochody
ipaństwa na realizację własnych zadań
lbieżących gmin

85Ż14

pomoc w natuŻe oraz
ubezpieczenia społeczne

410 200,00

państwa na realizację Własnych zadań
bieŹących gmin

85219
państwa na zadania bieŻące realizowane
pŹez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji ządowej

ilocHRoNA ŚRoDoWlsKA
środków z opłat i kar za kozystanie ze

środowiska
,-rozlizenie z lat ubieglych -22.182,35
-planowane wpłWvy w 2010 roku - 8.600'00

KULTUM FIZYCZNA I SPORT

Dochody z najmu i dzieżawy składnikÓw
majątkowych skarbu Państwa' jednostek
samoŻądu terytorialnego lub innych
zaliczanych do sektora finansÓw
publicznych oraz innych umÓw
o podobnym charakteŹe

oGÓŁEM
w

DocHoDY

tyn : jednostki pomocnicze

l

3 100 661

W\DATKI
Kwota
zlecone

Rozdział

RoLMcTwo I ŁowIECTwo
I

i

Wydatki bie:ce. \|

rym:

na ządania bieżące' w

6 713,47

z 1t) )7
U'/lJ'ą/

4n -

6'713'47

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
oń uryskarrych wpĘłłów
w rłysokości2
' dotacja na
podatku rolnego

2850

4'860'00
zidania biezące
pobowięania 2009 roku

J

6 713,47

'853'4-

Wydatkibieżące ']81?:9:29
tym j ednostki pomoc",cł---2ł!!!
Wydatki i ednostek bud:t:etouych,

_

I g2. 6g9,

0A

38 100,00
3 100,00
6 300,00
1 050.00
ia bezosobowe
- I33.639,00

Ńlłury-aPa''st*owyFrndusz
ZŃup mateńałów i wyposaŻerua
jednostki

pomocnicze

2'392'04

tvm: iednostki

pomocnicze

87'042'00

u, tym:

w

poa'oze

kraj owe słuŹbowe

Pozostałe podatki na vśczbndżetów
ednostek samorządu terytorialnego
:^)-^"łt j połnocnicze
-._'' jednos*i
w tym:
^^mh.niĆze l0.102'00

780,00

9 611,00

I 0s0,00

18 714.00

47

OO'i

Szkolenia

iczłoŃami
na rzecz osób fizycznych

'

100,00

WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ '
IGAZIWOD
Dostarczanie
Wydatki bieżące, u,

'

4m:

-

553 000,00
553 000.00

53'000,00

wydatki :wiązane : reali-acją ich sratutovych

a) 'lzadań

'

30'000,00

3 000.00
10 000,00
ną ządania bieżące' v' tym: - 23.000,00

z budŻetu dla
nte zaliczattY ch do seLlora

ńtacja przedmiotowa

n/yd.ątki

majątkove

-

50a.000,00

i zakupy inwesrycYJne - 500.000 00
v, tym ną PrograĄ) realizowane z udziąłem
278.939,52
z bud:żetu

UE

'

Wydatki inwesrtYcYj ne jednostek
bulŻetowych
- " Budowa ujęcia wodr, stacji uzdatniąnia,

c:o-ząsobouych u'oĄ'' sieci
towąrzyszącą
infrastruhurą
wodociągowej u,raz z
u) miejscowości Birczą "
u,vr óyłn aw

Ż"/8 939.52

i inwesrtycYj ne jednostek

bu&Żetowych
- " Budowa ujęciawody, stącji uzdatniania'

wvrównawczo'zas obouych w ody' sie ci
wodociqgowej wraz z inIr astruldur ą towarzyszącą
y,

miejscowości Bircza "

TRANSPoRTIŁĄcZN
Wydatki

majątkowe

22r 060,48

85 735'ŻŻ

'

85'735'22

ei

ząkun' inwestycyjne '85'735'22

Wydatki inwesĘcyjne j ednostek
budżetowyc]r

nr 28
Budov,a chodnika przy drodze lłłajou'ej

7'ator-Sanok-Przemyśl'Medyka u' krn

3 1 7

+07 8 do

zobowiązanie z 2008 roku 80'000'00
nr 28
-Budową chodniika pr4l drodze krajowej
Państ1łą
IZanr- Medyka-Gr anico
* 31 5L643-3 ] 5+ó85 słona prawo 42 mb ora:

'l|

1]5_ó69'315_8]0 srrona lewa ]4]

d]ueość0.183

nb

]In1

zakres -

*

A.l46 ku
*3 ] ó! I ?0-3 ]ó-2ó2 srroną lewą zalrres' długość
0,092

lo?1

zobowięanie 2009 roku

- 5.735,22

85 735'Ż2
810 913,81

T

lwydr,kl -"l ąrk
i

w

e

iiEiiv

u, tyn, iednostkt

----:y!!- 58'740'04

itwesrycYjne '81a 913'

pomocnicze

lzadan inwestycyj nych i Zakupów
inwestYcYjnYch - " Pr:ebudowa drogt
Birc:a km
oowiatowij nr 2042 R Wąrą - Snra
_
g'2 z 5g2' -,obowięanie 2009 roku'
5 * ] t
',

w tym :iednostki Pomocnicze D'm

|-

źonrb"

:

- 58.740'0a

810 913,81
489 996,',18

ąo 996'18

WvdąIki bie:ące

Wy datki

j e dno ł ek budżet ouy:ch'

u5lnagrodzenia i sHądki od nich

zwią:ąne, reqlEacJą

10.000,00

- 479.996,78

materiałów i
Żakup usług remontowych
w ryn: iedłostki poryglye

-]a4'?!0

10 000,00

Usuwanie skutkón' klęsk
Wydatki j ednostek budżetowch,

tym:

wynagrodzenia

nalicząne
I

i sWądki od

-

l!l!9!!

-

].500,00

nich

Wynagrodzenia bezosobowe

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wydatki

150 000,00

' 150.000,00
- 7 727,00

bieżące

w tym jednostki

po ocnicze:

Wydatki j ednostek bud:żetowych,

41':.0

:

tym:

-

150.000,04

ndliczane

-

10 000'00

rWvnasrodzenia bezosobowe
ą ich

tym ; jednostki

slątutouych

pomocnicze -7

]

727'00

56 881,35
35 000,00

Zakup usług pozostałych
do sieci Internet

4 000,00

2? 639,00

Podatek od nieruchomości

opłat! la rzeczbu&ŻetóW

j

ednostek

ńzrłł,,łr-noŚC UsŁUGowA

I

llFydątkt btetące , v'
Wy

datki j e dnostek bud'żeto'vly ch,

tym:

wynagrodzenia i sWadki od nich

nąliczane

'

tyn:

]2'000,00

-

12.000'00

'

2.000,00

2 700,00

i składki

Róźne

54 568,00
Wydatki

rnąjątkowe
i

zahpy

inwestycYj

'

54'

568'00

ne -54.568,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu
wojewodztwa na inwesĘcje i zakupy
inwestycyj ne realizowane na podstawie
ień (umów)między j ednostkamr
samolządu teryrtoria]lnego ' projek PseAPPodkarpacki System

e-

Administracji Publicznej

54 568,00

MINISTRACJA PT,tsLICZNA
U

75011

Yy'ydatki j ednostek butlżetouy ch,

ą)m:

'

91143!!

haliczane

-

61 172,80

Y)

wynagrodzenia i sWadki od nich

osobo*"

worruńod""niu
D"d"tko.e *v""stod"enie

roczne

i

64 443,00
64 443.00

64 443,00

45!!9,09

4s 500,00

6 000'00

I412,80

8 412.80

1

| 260,00

260,00

88s,20
Szkol,enia pracowników niebędących

członkami korpusu sfuzby

I

Wydatki biaące , u'

c1ruvilnej

tym:

Wydatki j ednostek bui!żetowych,

w

tym:

-

-

197'800,00

2800,00

385'00

Wrłrasrodzenia bezo sobowe

- t 95.000,00

195 000,00

Rózre wydatki na rzecz osób

Ż 761 197

I
t)

-2.761

Wydaki biezące , u' tym:
lw

tyn:

naliczane

.197,00

-

2'746 197,00

-

2168 197,00

'00

1 628 097,00

1s0 000,00

35 000,00

b)

|zadań

' 578'000,00

Wpłat1 na Panstwow1 Fundusz

ąno

iZakup materiałów i 'ń}posarŻenie

53 000,00
132 000,00

180 000,00

opłaty z b.tułu zakupu ustug
ekomunikacYj nYch telefonii
komórkowei

óffi

z t1tołu

"sług

2 000,00

telekomunikacyjnych

Podróże kaiowe sfużbowe

50 000,00
75 000,00

Koszly postępowania sądowego

4'lOO

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu shrŻb
Zakup materiałów papiemiczych do
sprzętu drukarski ego i urzĄdzoi\

zakup akcesońow komputerowych.

000.00

na rzecz osób
- I5.000,00

10 000,00

Różne wvdatki narzecz osób

URZĘDY NACZELI{yCH

oRGANÓwWŁADZY
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI
I OCT{RONY PRAWA ORAZ
WNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy

I

'|Wydatki bieżące , u)

tym:

I|y datki j edno st ek bud:żet ou1' ch,

w

ry)m:

urynagrodzenia i składki od nich

4I2O

-

1 438,00

1 438,00

1 438,00

1

1'438'00

-

1176,40

-

L

17

6,40

151,90

Składki na
Lskładki na Fundusz

261"60
BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECTWPOZAROWA
ochotriicze straże
Wydotki bieżące , w
Wy d atki

v

j ednost ek

tvrn:

tym:

bud:żet owy c h,

uynagrodzenia i składki od nich

nąliczane

438,00

Ż6I,60

141 409.96

']38'459,96

-

'

118

459,96

47.86a,00

4 i 10,00

Wpłaty na Panstwowy Fundusz

4210

43 647,96

iZakup materiałów i

,

1 500,00

7 500,00

opłaty z qtńu zilkupu us1ug
telekomunikacyj nych telefonii

.4360
Ópłaty z tt'tułu usług te1ekomunikac.vjnych
970,00

i składki
Szkolenia pracowników niebęĄcych
lZakup mateńałów papiemiczych do

Zakup akcesoriów komputerowych,

agrody i wydatki osobowe niezaliczone

Różne wvdatki rn rzęcz osób
Wydatki majątkollle, u,
i zakupy- imt

tym:

19 700.00

'

estycYjne

2.950,00
- 2

.950'00

ńa zakupy inwestycy3 ne

budŻetowych

otopomw pb'wąjącej dla

oSP

-

Zakup
y)

57 130,00
Wydatki bieżące , ul

tym:

Wydalki j ednoslek buctżetowy ch,

tyłn:

u,ynagrodzenia i sWadki od nich

nąliczqne

- 57. ] j0,00

' 56'930,00
' 51'800'00

1 100,00

zwlązane z
- 5.t 30,00

Wpłaty na Panstwowy Fundusz
mateńałów i
opłaty z q'tułu usług telekomunikac5'jnych

,

1 100,00

300,00
Zakup akcesoriów komputerorł'ych,
I

10,00

a$ody i wydatki osobowe niezaliczone
do

3020

Wydatki biezące

'

tl,

tym:

' 500'00

Szkolenia pracowników niebędących

DoCHoDY oD osÓB PRAWNYCH,
OD OSOB FIZYCZI\rYCII I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE
PoSIADAJĄCYCH osoBowoŚCl

PRAWNEJORAZWYDATKI

lz.wrłzłlllE ZIcH

PoBoREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkorłych

I

]Wydątki bieżące ' v'
Wy

tym:

datki j e dno stek bu

tyt?:

iłŹ et ou1'

]

31 000.00

'3l'000'00
ch,

uynagrodzenia i składki od nich

naliczane

i

ll!00!9
-

29.000,00

29 000,00

-.',.'",.,1;.,'

]X

4610

i

ossŁUGA DLUGU PUBLICZNEGo

obsfuga papierów wartościowych,
kedytów poĄczek jednostek samorządu
7570Ż
Wydątki bieżące,'|l) ł)m

na:

-

350'000'0a

obsługę długu j ednostki sqrnorządu teD)towiąlnego

wartościowych 1ub zaciagnięsch przez

RÓŻNE RoZLICZENIA
lne i celowe

Wydatki j edn ostek budżeto'll5'ch,

20.004,00

uydatki zwięane z realizacjąich stątutoyych
- 20.000'00
- rezeru,a

ogólną

TAIWYCHOWANIE
4 300 465,00
fr/ydatki bieżące, w t

W:

-4'30a'465,00
-4.077.065,00

D,m:

naliczane

-3 165 562,00

2 390 4s0.00

2i5 s33.00
4717Ż8'00

-91 1.503,00

ponto"y nuuko*ych, dydaktycznych
174 300,00

Zal':up ustug remontowYch

26 500,00
2 000.00
13 600.00

ó'ł"fi tytułuusfu g rc'"komunikacyj

nyclr

10 300,00

3150,00
6 350.00
164 003

S7-ol.''iup'u"o*''ikówniebędących

I 350,00

do sprzętu drukarskiego i urzalzeń

Żffi'acesoffi w komputerowych,

8 450,00

Świadczenią ną rzecz osób fzyczrrych

-22i.400,00

w1'rragrodzeń (u' tyn pomoc zdrov'otna dlą

oddziĄ po"dszkolne

w szkołach

389 619,80

@ffi-iutuzą"" ,. ?!. _--j89'il2!!
- 367.6t 9,80

21 600.00
51 278,00
8 tŻ'7

Składki na Fundusz

'00

- 19.2I4,80

Pomoce naukowe' dvdaktv"ągl

*vaaoa
Ń"g."av=--i
"'obowe
q'nagrodzeń

(

ksiąki

niez1iczone do

w tym pomoc zdrowoną dla

18 714.80

2 564 651-Ż1
]_'Wydatkt btezące , v' t

m:

- ]'656'74l'80
-

1.572.741,80
- 1.361.944,00

naliczane

Wl,nasrodzenia osobowe

pracownikór1-

- 2t

r

1

098 800,00
96 100.00
129 650,00
36 394,00

0.797,80

Pomoce naukowe,

69 000,00
sieci do Intemet

opł"tńqł"fu *ĘElekomunikacyj

nych

telefonii stac

65 297,80

S'kol"oiu p'u"owników niebędących
4'.700

I

Zakup materiałów papiemiczych
do sprzętu drŃarskiego i urządzeń
1 300,00
na rzecz osob fią,cznych

do wynagrodzeń

II

|1Wydatkr

(

u' rym pomoc zdrowotna dlq

naiątkowe, w tym:
i

zakupt inwestYcYjne - 907

Wydatki inwestYcYj
bu&żetowych
"

\lI

ne j ednostek

Budowa hali sportołej z zapleczem

uł Birczy"

r

Dowożenie uczniów do szkół

80i 13

'

569'605,00

tym:

:

l!?84!!!

nalicząne

-

78.180,00

Wydatki bieżące ,ll'
w

rym:

569 605.00

59 s00.00

1726,00

125 200,00

zut.r'p

i"to*' wyrobów medycznych i
345 000,00
1 200,00

Pozostałe podatki na rzęcz bud:Żetów

Szkolenia pracowników niebędapych
członkami
ną zadania bieżące, w tym

-

2 000,00

6.765,00

tacje celowe z budŹetu na finansowanie
1ub dofinansowani e zadań zleconych do

realizacji pozostał}'m jednostkom
lieza\iczanym do sektora finansów

Zespoły obsługi ekonomicznoWydatki bieżące , uł

t)

tyn:

Wydatki j ednostek bud:żetowch,
\y,

tyn:

i

\\I

Dodatkowe

291 055,00

291'055,00

290 055,00

sldadki od nich
244.490,04

naliczane

4010

-

6 765,00

ia osobowe

wnikólł'

190 000,00

i5 700,00

L

- 45.565,00

9 000.00

Zakup leków, wyrobów medycznych i

5 800,00
6 000.00

opłuty tyt"ł" usług telekomunikac1'jnych
"
teiefonii staci onarnej
RóŻne opłaty i składki

2 200.00

4 635,00

S"kol"r'iu pru"o*'ików niebędących

3 500,00

Żakup materiałów papiemiczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń
Zakup akcesoriórł' komputerovrych,
w tvm Drogramów i licencji

ł*ug'"oay i

vydatki osobowe łieza|tczone

Wydatki biezące ,

naliczane

"'

ty!,

-_-j9!
-

]76ś!

348 212'00

-

31

.024,60

Pomoce naukowe, dydaktyczne i

Ęiążki

9 000,00

43't0

i

1

opłaty z t5'tLlłu usług te1ekomunikacyjnych
telefonii staci
Podróze krai owe słuŻbowe
i składki
Róźne
na ZFSS
Szkolenia pracowników niebędących
członkami
papi emi cry ch
^u,";u16u,
do sprzętu drukarskiego i urządzeń

300,00
200,00
3 00,00l
20 324,60:
300,00

akcesorióv' komputerowych,

2) i-

25.000,00

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń ( v) tym Pomoc zdrowotną dla
nauczycieli )

44 191,00

Dokształcanie i doskonalenie
Wydątki bieżące, w
I4/y

tyn:

datki j ednos t ek bud:żet ouy ch,

w tym:

-

44.]97,00

44.197,00

wdątki związane z reąlizacją ich stątutoyych

Szkolenia pracowników niebędących
członkami komusu słuŻbv cwvilnei

Ż3 I9'7.00

Pozostała działahośÓ

43 065.00

-

tym:

43 065,00

związane z realizącJą

43 065,00

OCIIRONA ZDROWIA
85153
W),datki bieżące , w

tym:

IFy datki j ednos tek bud:żet ouy ch,

tym:

i

swadki od nich

'

2'000,00

-

1.500,00

-

1.000,00

Swiadczenia na rzecz

' )) -

500.00

f ,rr,"r*
t lwydotki
';,';;,

ariułuae alkoholizmowi

birzą"n

,"'ty.,

t)

--:-

naLiczane
4040

i

J!00a!

I5 527'00

Dodatkowe wyragrodzerue roczne
1

-

27.473,00

Wpłaty na Panstwowy Fundusz
Rehabilitacii osób Ni

4^or

419,00

2 000.00
1 000,00
20 758.00

lZakup mateńałów i

525,00

ś"kol"nia p.u"o*ników niebędących

wiadczenia społeczne
Dotacje na zadania bieżace' ł Ęln

5.000,04

."1o*" przękazane gminie 1ub
"p
miastu Stołecznemu Warszawie na zadanla

Dot

bieŻące

rc

izovłane na podstawie

porozunrień / umów i
między jednos&ami samorządu

4 155 318,88

@t

i.i, ą,

",,

łry:---}

0

0'

N

0'

0

0

1Ą)

-

u)m:

200.000,00

zwtazane z

- 20a.000,04
lZakup usług przez jednostki samorządu
tery,lorialneBo od innych jednostek

85203

]

l

200 000,00
294

lośrodki wsparci

Wydatktbieżące'wtym:
Wydątki j edn ost ek budżet ouy ch,
w

tw:

wynagrodzenia i sHadki od nich

nalicząne

-

294.00a,00

'

294.000'00

'

229' 100'0a

000,00;

182 000.00
1o

o0o,00l

29 500,00t

statutoyryĆn

zu)ią?ąne z reąllzącJąlch

296 688,88

r82 000.00
10 ooo,o0
29 500,00
4 600.00

:

l0 000.00
4220

10 000,00
5 000.001

5 000,00i

środków
ZaL:up leków, w}Tobów medycmych i

32 300.00
1 000,00

opłaty z qtułu zalopu usfug
invch telefonii

Podńże kaiowe słuŻbowe
i składki
Rózne

]

200'00

Szkolenia pracowników niebędących

1 000.00

Zakup materiałów papiemi czych do
sprzętu drŃarski ęgo i vządzei
Zakup akcesoriów komputelowych,
Wydatki m(ljątkowe, w
i

tym'

-

ząkuw in:westycyjne

2.688,88

'

2'688,88

1000,00t

1000.00

lwydatki inwetycyjne jednostek

budzetowych - 'ł daptacja budynku z
)przeznaczeniem na Środołviskowy Don
samopomocr- w Birczy 'zobowięanie 2009

r.

funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
teczerna

85212

w-

tym:

naliczane

-

83.709'00

-

61 713,00

2 740 300.00

Ż 742 000'00

2100,00
1 100,00

Wpłaty na Pństwowy Fundusz
materiałów i

4410

wl.posaŻeńa

iPodróże kraiowe słLrŻbowe
odpis na zakładowy fundusz świadczeń

9 813,00

10 013,00

780,00
9 000,00
4 000,00
500,00

780,00

Szkolenia pracowników niebędących
materiałów papierniczych do
splzętu drukarskiego i urządzeń

l

Żal<up

akcesoriów komputeiowyca,

1 000,00

4

166,001

2 658 091,00

a$ody i wydatki osobowe niezliczone do
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej orźV

W'ydatkibieżące,w|ym:

-

10'500,00

00

4 166,00

2 6s8 091,00

200,00

10 500.00

w

-

tym:

I0 50A,00

zv,iązane z realizacją ich slątutoyych

-

I0.500,00

Składki na ubezpięczelie zdrowotne

zosłn, pomoc

,I

10 500.00

w natuze oraz składki na

1440.000,00

Dodatki mieszkaniowe
n/ydatki bieżące, w tym:

89 700,00
Wydatki bieżące, w

I) ,-

ąm:

-89.700'00

89 700'00

Itrydotki btrząr"

89 700,00

', ty-,

'

273.100,00

w tym;

wynagrodzenia i skłądki od nich

nąliczane

273'500,00

-

240'

500,00

185 000,00

wydatki zuliązane z realiz()cj ą ich statutoyych

opłaty zĘtuŁu zakupu usług
telekomunikacYinYch telefonii

lPodróze sfużbowe

Szkoleńa pracowników niebędących
Zakap materia\ów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i wządzeil
4740

4750

300,00

Zakup akcesoriów komputerowych,
w tyrn pro$amów 1

agrody i wydatki osobowe niezliczone do

I

usłogi opiet*cze i specjalistyczne usfugi
Wydatki bieżące, w tym:
-

wnągrodzenią i pochodne od

-42.000,00
wynagrodzeń
- pozostałe wdątki zwięane z realizacj ą zadań

-

|ątutowch

2.430,00

świądczenia ną rzecz osób

3.50A,00

Wydatkibieżące'wtym:'

ttm:
nąliczane

47'930'00

-

44 430'00

-

42'000'00

5 500,00

Składki na Fundusz
2.430,00

Wplaq' na PanstwowY Fundusz

1

Wydatki bieżące , w t

u:

'

30'000,00

0s0,00

związane z

materiałów i
29 000,00

Swiadczenia społeczne

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

42 36I,00
4Ż 361,00

Pomoc materia]na dla ucmiów
Wydatki bieżące , u'
Wy dątki j

'

tyn:

42'361 ,00

ednostek budż etowy c h,

yynągrodzenia i swądki od nich

,alicząne

-

]

'a2],00

na rzecz osób fizyczrlych
4

r.340,00

iń"
co
I

41 340.00

fo'rnv po.ocy dla uczniów

spoołnrłKoIuIjNALNA

ocHRoNA ŚRonowrsrł

ściekowa i ochrona wód

Wydątki biEżące ' y'

zwwąne

z

tym:

'

180'000'00

realizacj ą jch stgtu|owęh
- 80.00a'00

na zadnia bieżące, u'

tyn:

l00'000,00

Dotuciu p'"edroiotowa z budżefu dla
iednostek niezaliczanych do sektora

@t

i

a ą"

",

w

tyr.--:_]

] 0' 0 0 0'

100 000,00

0!

I I

I

A.000,00

1a.000,00
r 10

e miast i

1)

wsi

ły))datkibieżące'wa)m:-

3'0a0'00

-

3'000'00

'}ł

000.00

tyn:

000,00
Wydatlci bieżące , w

tym:

Wydatki j e dnostek bud:żet ow ch,

tym:

u,ydaLtki

:więane

'

5'000,0a

-

5 000,00

z reali:acją ich slatutowych

196 558'Ż9
-

pozostałe uydatki zwięane z realizacją zadań
180 000,00

statutowych Wydatki biezące , u'

W

tym:

]Zakup mateńałów

-

170'000,00

i
31 000.00

I\lydątki majątkoy,e, w
i

tym:

'26'558,29

ząlł'!p, inwestyqine ' 26.558,29

Wydatki inwestYcYj ne jednostek
budżetowych

Budową oświetleniaulicznego w Birczy
2009r.9.558,29
Budowa oświetleniaulicznego ul Jnvorniku

-

17.000,00

Wpł1vy i 'łydatki rvłięne z

gromadzeniem środków z opłat i kar za

90019

Waatpą"n,w tyn:

-

30'782'35

-

30.782,35

-

30.782,3 5

29'.18Ż,35

rulruRł I ocHRoNA

DaIEDZICTWA NAIłonowEGo

i oś."dkik"ln'ry', świetlicei klub

Dotacje ną ządani(, biezące' w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu d1a
samorządo

]

Wydatki biezące , u'

tym:

-

260 000,00

90'000'0a

v' tym:
|Dotacje na zadania bieżące,
u

pod*ioto*u z bud'Żetu dla

160 500,00

Wydqtkibieżące,wtyn: Wydatki j ednosek budżetoą'ch,

-

25'000'0a

25.000,00

:wia:ane : realŁącją ich łarutowych
2s 000,00

RóŻne opłaty i składki
Włdatki ma) łtkow e,12lłl'-'-;'1
i

3

5'

5

00.00

zakupy inwestYcYj",',!i S'500'0!

v'aaTainwesq'ffi i e doty czace
I

obiektorł'

zaiytt<owyct' uędących w uż1'tkowaniu

bulŻetorłych "Zagospodarowanie

iednostek

Birczy''

Terenu Parku i Pałacu Hunnickich u'

(przygotow anie dołalmentacj proj ektowej
dotyczącej renowacji komunalnego obiehu
i

6s80

zabvtknwe4o I

rul,rune rtzvczNA I SPORT
I

30 000.00

',Wydatki bieżące , w tym:
Wy datki j ednost ek bud:ż etowych,

30.000.00

tW:
wyngrodzenia

łzo

135 500,00

.^^t,--^-.

i

skladki od nich

-

5.000,00

lwvnag'odzenia bezosobowe

Ędaki*tęor,
-^)^i

, ,ealEącją ich slaturcwych

-

2

5.00A,00

leków i materiałów

I1 000.00

|o,płaty zt1t*" rakupu usług
telekomunikac-vj nych telefonii
i

Podróże słu]Żbowe

Zadanta w zakresie kultr-ry frzycznel

W))datki bieżące , u'
'{vly

d atki j

e

tyn:

-

50'00a'00

-

8 00000

50 000.00

dn o s t ek b udż e t owy ch,

wvnaęrodzenią i sdadki od nich

,7ti"i-,

6 800,00

na zadania bieżące, w rym:

lDotacja celowa z budżetu na finansowante
lub dofinansowanie zadań zleconych do
Ii pozostaĘm jednostkom
ruez iczanym do sekIora finansów

25 000,00

1i

oGoŁEM WYDATKI
W tym : jednostki

pomocnicze

3 100 661,00

1.9

993 549,31
296 504,00

'

s12
jak
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu
załącz:t:k nr 1 do uchwały budzetowej '

ś13
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy

$14
20110
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 styczrtla
roku i zostanie ogłoszóna w dzierrrriku Urzędorłym Województwa Podkarpackiego'

