uchvaly Rady GmĘ Birtza
81l[10 z łlnia 10 listopada 2{l1&olol

ZaĘpmft Nr

Nr DoilIV

1 do

Dochody w doŃośowaniu rlo Hasyfikacji budźEtofyej'

Wyszczęólnienie

71035

i dzierżzwy składników
" ""i."
majątkowych-Skarbu Pńswą jednostek
._ńo'"ąau t".yt"rialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innvch umów o polqlqyg cb4{akteĘg
D""h.dv

ilocnoa-oa o"0t prawnych,

i4.000,00

od osób

fizycznych i od innych iednostek nie
ooiiadającycb osobowości prawnej oraz
wyrtatki związane z ich poborem

@'ry;iaail

dochodołłego od osób

4.050.00

P"a"t"k .d dzta"|"ości gospodarczej osób

ód'"tk'
75óI5

od

"iete'.inowych

wlat

z tytufu

rolnego, podatku leśnego'
cywi-Inoprawnych'
'rodork
t "ryr,rości
ojłat tokalnych od osób prawnych
'
i innych j ednostek organizacyjrrych

WrłrrrG wdrth,
piiotn ia

,

oaa[ńd

ntete'minowych wpłat z tytułu

WŃ;;aath,

pii"tn

roanego, podathl leśnego'
oa tpraPt* i

qo'h.!od!Y:!

117.035.00

I

CzynnośCi cywilnoprawnych oraz podatków
i oplat lokalnych od osób

Podatek od środków transportowych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innyclr umów o podobnym charakterze

\9

ZaĘeaikNr 2 do uchłaĘ Rady GmĘ Bircza
Nr IJoilII i 81 2010 z dnia 10 liśbpada 2010 rolal
Dochody w

'lofuśo?gmiu

do Haqyfikłcji

bud'ffowej'

Wyszczególnienie

ffi

osóbfizycznych iod
osobowości prawnej
po.i'd"ją"y"h
ioov"il'"aoo.t L oi"
oraz wydatki związ:ne z ich poborem

75616

ffiteśnego'

podatkaod

,iohii. f a*ori^. poźqĘ od- cz11lnoś.ci^cywilnopraw
-iri

ira"tw,

i opłi, tot"try"h:!:'il!2"'"y"!

nyc h

dochoĄ' jednostek

@"h

^)-^-.^s- to^'tnrinlnccro na nodstawie uslaw

ffiopwareorolenianasprzedażnapojów

świadczenie z ftmdaszu
na ubezpieczenia emerytalne
składki
oraz

-drir*,

,tińrt*yinrgo

rentowe z ubezpieczenia społecmego
ffi ha|l6e"ffi ."'"..'ądu terytorialnego zwią,zane
ż realińcjązzdaaz zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych

konunalna i ochrona środowiska

Wrł"r1, livdrlkl *w-re z gromadzeniem środków
,' ioła i ka za karryst@,ie ze środou'isko

i

ZaĘcnik Nr 3 do uchwĄ Rady GmĘ Bircza
Nr IJO II El20l0 z dnia l0 listopada 20l0mku
Wydatki w dmtmowaniu do Hary'fikacji budżrctowej'

Dzial

Rozdzial

zwiekszenir
357,00
357,00

Rolnictwo i lowiectwo
Izbv rolnicze

010

0t030
2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2olo
uzyskanych wpĘwów z podatku rolnego

Ochrona zdrowia

851

85t51

Kwota

Wyszczególnienie

s

Jll0

P rzec

iwdz i al an i c

a I kohol iz

n ov

i

4300

Swiadczenia społeczne
Pomoc spoleczna
Swiadczenfu rodzinne' świadczenie z funduszu alimentacyjneqo oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
Zakup usług pozostaĘch

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z oplat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałch

852

852t2

900

900t9

3s7,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
2.500,00

)

50n nn

2.500,00
5.s00,00
5.500,00
5.500,00

R-m

17.857,00

ZaĘcnrik Nr 4 do uchwĄ Rady Gminy Bircza
Nr I)O II/812010 zdnia l0 listopada 20l0rolu
Wydatki w dmtmowaniu do klasytrkacji budżrctowej.

Dzial

too

Rozdzial

Wyszczególnienie

s

600t7
4Ż70

60095
4270
700
70005

4210

754
75112

42t0
80r
80101
42

R-m

l0

Transport i lączność
Drogi wewnętrzne
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gos podarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota

zmnieiszenie
17.500,00

Kwota
zwiększeni,
17.500,00
t 7.500.00

l 7.500,00
17.

s00,00

17.500,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwDożarowa
()cholnicze Straże pożarne
Zakup rnaterialórł i rły posażenia oSP Kuźnina
oświatai wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia _ SP ZohaĘn

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
21.s00,00

2r.500,00

Za@ik Nr 5 do ucłuałyRady GmĘ Birtza
Nr lJOiltrr8llX)l0 z dnia 10 listo@a 2010rotor
Dochody w

dmoxłNniu do ldxyfilcji budźrłowei'
Wyszczególnienie
Różne rozliczenia

@ednoslek

samorządu
ie dochodów grri

aorrnansowanle *łasnvcn zadań bieĄcych gmin
""
(zwiąłków gmin), powiańw (związków powiatów)' '
*.o'.rąao* *oj"r'ództw. poryskane z innych źrodeł

Yt

ZaĘcnik Nr

6 do

uchwdy Rady Gminy Bircza

Nr IJfrItrAll!0lO

wyddi

w

dMmaniu

do

z

dria 10 listo@a 2010rolar

lds5ńkłcji budŻfm'ej.

Wyszczególnienie

wyaa*i in*esrycy.lne jednostek budźetowych

- Budowa Kana]izacii w mieiscowości Rudawka

ocbona zabytków i opieka na zabykami

t'ffiu_-weffi ń

dotycząpe obiektow zabytkowych
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
,, Zagospodarowanie Terenu Parku i Pałacu Hunnickich
i

ls?dH

funł,rv, śl^,iedice i fun1y

15.000,00

