Załącznik Nr 2 do uchwaĘ Rady Gminy w Bircry
78/2010 z dnia 22 października 2010 roku

Nr LXXII/

Prrychody nł|ązane z finansowaniem planowanego deficytu budżetu 2010 roku

s

Wyszczególnienie

Kwota
/zwiększenie/

952

Przychody z zaciągniętych poĘczek i kredytów na rynku krajowym

905.200,00

ZaĘczttik Nr 1 do uchwaĘ Rady Gminy Bircza
Nr L)o(I/7{l2010 z dnia płŹdziernika 2010 roku

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budzetowej.

Dzial

Rozdział

s

Leśnictwo

020
0200

Wyszczególnienie

r

42t0
4300
400
40002
Ż63o

4170
4260
4300
6050

Gospodarka leśna
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodg
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa z budżetu dlajednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych
- " Budowa ujęcia wody, stacji uzdatnianią' zbiorników

Kwota

/zwiększenie/
4.500,00
4.500,00
1.000,00
3.s00,00

232.089.00
2 32.089,00
5.000,00
4.500.00
8.000.00
4.589,00
210.000,00

wyrównowczo-zasobowych wody, sieci wodociq1owej wraz z
infr.lstrukłurą towąrzy szącą w m ie i s cowości B ircza " roboty
dodatkowe

600

600tI
4Żlo

Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
Zakup materiału i wyposażenia
- MateriaĘ niezbędne do budowy ciągu pieszego / jezdnego

208.s00.'00
20.000,00
20.000,00

do obowiązujących przepisów przy drodze krajowe nr 28
Zator -Medyka-Granicą Pąńslwa w uiejscowości Birczą w
Iokalizacj i 3 I 5 + 2 39-3 I 5 + 102 stroną prawa ; 3 I 5 + 8 I 0-

3l5+924 strona lewa; 3l5+813-3I6+061 stroną prąv)ą

zakres

6001 6

4170

- dlugość(w kn) 0'498

Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe

116.000,00
5.000.00

71035

Bezpieczeństwo publiczne i.ochrona
Jednostki terenowe Policii
Komisariat Policii

+a,

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Straż Graniczną y,

Huwnikach

-500,00

obsługa papierów wartościowych' kredytów

odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wYdatki zu,iązane

50.000,00

v

