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Załącznik Nr l do uchwaĘ Rady Gminy Bircza

Nr LXI)065/20I0

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dzial

Rozdział

s

z dnia 22 września 2010

dochodv
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
ochotnicze straŻe poż:]arne

754
75412
6208

\'

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
arl.5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ó ustawy,
lub płatnościw ramach budżętu środków
europejskich
- środkiz Urzędu Marszałkowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
P opraw a poz iomu be zpie cze ńs t}u a ludności
poprzez v)yposażenie ochotniczei Straży
Pożarnej w Birczy w samochód pożarniczy''
'zmiana 1 cyfry paragrafu dochodu z'l,iązanajesl
z wejścien w życie Rozponądzenia Ministra
Finansów z dnia 2 łnarca 2010 roku w sprawie
szczegółowej klasyfikacj i dochodów' wydatków,
przychodów i rozchodłjw oraz środków
pochodzących ze źródeł zagran icznych
- Dz. U. Nr 38. poz. 207)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z Udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
art. 5 ust. I pkt 3 orazust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatnościw ramach budżetu środków
europejskich
- środkiz Urzęrlu Marszałkowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn':
Poprawa poziomu bezpieczeńS^ła ludności
poprzez wyposążenie oc hotniczej Straży
Pożarnej w Birczy w samochód pożarniczy''
_ zmiana 1 cyfry paragrafu dochodu ZwiąZana jest
z wejściem w Ącie Rozporządzenia Ministrą
Fincnsów z dnia 2 marca 20l0 roku w sprawie
szczególowej klasyfikacji dochodów' wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródel zagranicznyc h
- Dz. U. Nr 38. poz. 207)

roku

Kwota

Kwota

zmnieiszenie

zwiększenie

636.922,00
636.922,00

636.922,00
636.922,00

636.922,00

636.922,00

'l
il

Zalącanik Nr 2 do uchwaly Rady Gminy Bircza

Nr LXIX/65/2010 z dnia Ż2 września 2010 roku
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Dział

Rozdzi
ał

dochodv

s

Kwota

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze str aŻe po Żarne
Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek
budżetowych
- środkiz Urzędu Marszałkowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
Poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez
wyposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy
w sąmochód pożarniczy"
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
- środkiz Urzędu Marszałkou,skiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
P opraw a poz io mu b e zp iecze ńs twa ludno ścipopr ze z
wyposażenie ochotniczej Straży PoŻarnej w Birczy
w samochód poŻarniczy''

754

754t2
6068

\"
6067

ZaĘcznik Nr

Nr LXIX

3 do

Rozdział

636.922,00

636.922,00

636.92Ż'00

636.92Ż,00

636.922,00

16512010 z

dnia

22 września2010

dochodv

$

636.922,00

uchwaĘ Rady Gminy Bircza

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dzial

Kwota
zwiększenie

zmnie.jszenie

roku
Kwota
zmnieiszenie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

pożarne
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowawart.5 ust. I pkt 3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatnościw ramach budŻetu środków europejskich
- środkiz Urzędu Marszałkowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn':
Poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez
wyposażenie ochotniczej Slraży Pożarnej w Birczy w
samochód poŻarniczy "

ochotnicze

75412
6207

Stra'Że

2.380,00
2.380.00
2.380.00

Załącznik Nr 4 do uchwaĘ Rady Gminy Bircza

/
(t"

Nr LXIX{ 6512010 z dnia 22 września 2010 roku
wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Dzial

Rozdzi
al

s

754t2
6067

u-

Kwota
zmniejszenie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

Y.

dochody

ochotnicze Stra'Że poŻarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- środkiz przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
Poprawa poziomu bezpieczeńshła ludności poprzez
wyposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy w samochód
pożarniczy"

2.380,00
2.380,00
2.380,00

I
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Zalącznik Nr 5 do uchwaĘ Rady Gminy Bircza

Nr LXIX

/

65/2010 z dnia 22 września2010 roku

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dzial

Rozdział

754
75412

\ź

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
ochotnicze straże poiĄme
606? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
- środkiz Urzędu Marszałkowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
Poprawa poziomu bezpieczeńS^ła ludności
poprzez wyposażenie ochotniczej Struży Pożarnej
w Birczy w samochód pożarniczy"
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
- środkiwlasne JST z przeznaczenicm na
realizację zadania pn.: .' Poprawa poziomu
bezpieczeństwa ludnościpoprzez wyposażenie
ochotniczej Strąży Pożarnej w Birczy w samochód
pożarniczy ''
6237

\Ź

dochody

$

6239

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacj i inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
nieza|iczanych do sektora fi nansów publicznych
- dotacja dla oSP w Birczy na realizacię zadania
pn.: ,, Poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności
poprZeZ wyposażenie ocholniczej Straży Pożarnej
w Birczy w samochód pgŻarniczy''
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacj i inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
nieza|iczanych do sektora finansów publicznych
-dotacja dla oSP w Birczy ( udział wlasny JST )
z przeznączeniem na realizację przez oSP w Birczy

Kwota
zmn

ie

iszenie

732.300,00
732.300,00
622.098,00

Kwota

zwiększenie

732.300,00
732.300,00

l r 0.202"00

622.098.00

109.782.00

zadania pn.: ,,Poprawa poziomu bezpieczeństwa lurlności
poprzez wyposążenie ochotniczej strąży Pożarnej w Birczy
w sąmo9hód pożarniczy''

4410

Podróże krajowe służbowe

420.00

