
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XYII/115/11

Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 us1. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), w zwiazku z art. 211 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 230.458,69/ za!. Nr l /
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 28.993,- / za!. Nr 1 /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 368.393,34/ za!. Nr 2 /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 887.727,34 / zaL Nr 2/

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 230.458,69 w dzialach:

I) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwote 98.601,
z przeznaczeniem na dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym / Pismo EVI.3111.1.78.2011 - decyzja Nr 85 Wojewody
Podkarpackiego/

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 5.000,- w tym:
0470 o kwote 2.000, - z ty1. oplat za wieczyste uzytkowanie, § 0920 z ty1. pozostalych
odsetek 1.500,- ,§ 0970 o kwote 1.500,- z ty1. zwrotu za energ. elektr.

3) dzial 756 rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych §0340 o kwote 2.000,- z ty1. podatku od srodków transportowych

4) dzial 756 rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków
o darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opiat lokalnych od
osób fizycznych o kwote 59.000,- w tym § 0310 z ty1. podatku od nieruchomosci od osób
fizycznych kwota 46.000,- kwota 8.000,- z ty1. podatku od czynnosci cywilnoprawnych §
0500, § 0360 o kwote 5.000,- z tyto podatku od spadków i darowizn

5) dzial 756 rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jst na podstawie
ustaw § 0480 o kwote 12.000,- z ty1. zezwolen na sprzedaz alkoholu

6) dzial 756 rozdzial 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu p<U1stwa
§0020 o kwote 2.000,- z ty1. podatku dochodowego od osób prawnych

7) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 30.000.- z tytulu
odplatnosci za scieki - GZUW: w tym § 0490 - kwota 2.500,- , § 0830 - kwota 27.500,- /

8) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 1.000,- darowizna
na organizacje gminnych uroczystosci § 0960

9) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin § 0970 o kwote 20.857,69 z ty1. wplywu z róznych
dochodów / z tyto rozliczen z lat ubieglych /



Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 28.993,-w dzialach:

l) dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc ~ 2030 o b\"l)t~ 28.993.- I Aneks z dnia
13.X.20 l 1 do Porozumienia" Pomoc paI1stwa w zakresie dozywiania - Ikc)'i'ja Woje\\ ody
Podkarpackiego NR 85 z dnia 20. l 0.20 l l r./

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 31 0.036.34w dzialach:

l) dzial 020rozdzial 02001 Gospodarka lesna o kwote l 6.350.-
2) dzial 600 rozdzial 60095 Pozostala dzialalnosc o kwot~ 1.400.-
3) dzial 710 rozdzial 71035 Cmentarze o kwote 6.400.-

4) dzial 852 rozdzial 852l4 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczcnia
emerytalne i rentowe o kwote 28.461.-1 srodki wlasne- zasilki cclowe I

5) dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwot~ 52.426.-1 Pomoc paI1stwa w
zakresie dozywiania w tym: - srodki z dofinansowania. kwota - 28.993.- srodki wlasne.
kwota 23.433.-1

6) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 17.700.-
7) dzial 852 rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej o kwot~ 35.200.- I srodki ",Iasncl
8) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwot~ 84.000.
9) dzial 80 l rozdzial 80104 Przedszkola O kwote 20.000.-

10) dzial 801 rozdzial 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno - administracyj nej szk(')1() b\()t'r'
22.000.-

II) dzial 80 I rozdzial 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel i o kwote 6.200.-
12) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniÓw o kwot~ 13.060.-
13) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwot~ 1.500.-1 srodki

wlasnel

14) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe § 3110 I srodki wlasnel o kwote 5.339.34

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 829.370.34 w dzialach:

I) dzial 852 rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej o kwot~ 24.000.- z przeznaczeniem na
utrzymanie w DPS

2) dzial 852 rozdzial 85216 Zasilki stale o bvote 25.863.-1 srodki wlasne na zasilki stalcl

3) dzial 852 rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenic zdrowotnc oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej. niektórc swiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej o kwot~ 2.031.-

4) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 9.000.- z przeznao.eniem na
wynagrodzenia bezosobowe, zakup materialów i wyposa:i.enia. zakup energii. zakup lIsilIg
remontowych, zakup uslug pozostalych. oplat z tyt. zakupu usilIg telekom .. uslug
obejmujacych ekspertyzy. analizy oraz pozostalc odsetki I z'vviekszenie wydatk{nv CJl.lJW 
9.000 zgodnie z za/. Nr 21

5) dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 1.000.- z przC/.nacz.eniem na
wydatki majatkowe zwiazane z przygotowanicm dokumentaej i do modernizacj i drÓg
gminnych

6) dzial 600 rozdzial 60095 Pozostala dzialalnosc o kwote 3.250 .- z przezmaczenicm na
wynagrodzenia bezosobowe

7) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 174.858.-
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. skladki ZlJS. wynagrodzcnia bczosobowe.
zakup energii. zakup uslug pozostalych kwota 26.858.- natomiast kwota 148.000.- dotyczy
wydatków majatkowych: 3 .000.- z przcznaczenicm na zakup nieruchomosci. 121.000.- na



zadanie pn. " Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawow~i w Knia/ycach "
kwota 24.000,- wydatki zwiazane z kupnem i sprzeda/q nieruchomosci

8) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 47.500,- z przeznaczeniem na
wynagrodzenia osobowe

9) dzial 756 rozdzial 75647 pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci bud/etowych
o kwote 600,- z przeznaczeniem na wyplaty za inkaso soltysÓw

10) dzial 757 rozdzial 75702 Obsluga papierów wartosciowych. krcdytÓw i pozyczek jst
o kwote 70.000,-

II) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwot~ 229.000.- w tym:
3.000,- z przeznaczeniem na zakup energii I UG I , 226.000.- na wynagrodzenia w oswiacie
12)dzial 801 rozdzial 80104 Przedszkola o kwote 4.176,- zwi~kszenie dotacji celowej dla

Gminy Wiejskiej Przemysl na pokrycie kosztÓw pobytu dzieci z terenu gm. Fredropol w
niepublicznym przedszkolu w Pikulicach

13) dzial 851 rozdzial 85154 Przeciwdzialanic alkoholizmowi o kwote 12.000.
z przeznaczeniem na zakup materialów i wyposazenia oraz zakup uslug pozostalych

14) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniÓw o kwot~ 98.601,- z przcznaczeniem
na dofinansowanie swiadczen pomocy matcrialnej dla uczniÓw o charakterze socjalnym

15) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniÓw o kwot~ 19.260.- z przeznaczeniem
na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla ucznic)\v

16) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wÓd o kwote 87.000.- w tym
kwota 6.000,- z przeznaczeniem na zakup energii, a kwota 60.000.- z przeznac/.enicm na
zadanie pn. Wydatki zwiazane z przygotowanie i wykonaniem dokumentacji na kanalizacje
wsi Rybotycze I w tym 21.000,- zwiekszenie wydatków GZLJW zgodnie z zal Nr 2 I

17) dzial 900 rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwote 9.726.- /. przeznaczenicm na
wywóz nieczystsci.

18) dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i drÓg o kwote 5.1 (,6.- /. przeznaczeniem
na zakup uslug remontowych

19) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 1.000.
z przeznaczeniem na zakup uslug pozostalych

20) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe § 3119 o kwote 5.339,34 z przeznaczeniem na wyplate zasilkÓw
okresowych w ramach wkladu wlasnego przy realizacji projektu systemowego .. Czas na
aktywnosc w Gminie Fredropol"

§3

Zmniejszyc wydatki biezace o kwote 58.357,
Zwiekszyc wydatki majatkowe o kwote 58.357,-

l) Zmniejszyc wydatki biezace w dziale 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i
i nieruchomosciami § 4210 - - kwota 11.324,- I F. Solecki Mlodowice Osiedle I
Zwiekszyc wydatki majatkowe w dziale 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomosciami § 6050 - Zakup materialów i wykonanie prac przy swietlicy \\ iejskiej
I F. Solecki I - kwota 11.324,-

2) Zmniejszyc wydatki biezace w dziale 710 rozdzial 71035 Cmentarze ~ 421 () - 15.514.- I F.
Solecki Mlodowicel

Zwiekszyc wydatki majatkowe w dziale 710 rozdzial 71 OJ5 Cmentarze ~ 6050 - /.

przeznaczeniem na zadanie pn.
Zakup materialów i wykonanie alejek na cmentarzu komunalnymi F.Solecki I - kwota
15.514,-

3) Zmniejszyc wydatki biezace w dziale 600 rozdzial 60016 Drogi publicznc gminne ~ 4270-



kwota 22.026.- 1 F. Solecki Fredropol Kormaniccl
Zwiekszyc wydatki majatkowc w dzialc 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminnc

§ 6050 na zdanie pn. Polozenie dywanika asfaltowcgo na drodzc wiejskiej w Kormanicach
/FS. 22.026.- /

4) Zmniejszyc wydatki biezace \V dziale 700 rozdzial 70005 Ciospodarka grul1tami
i nieruchomosciami § 4270 - kwota 9.493.- / F. Solceki NowosiÓlki D. /

Zwiekszyc wydatki majatkowe w dziale 700 rozdzial 70005 (jospodarka gruntami
i nieruchomosciami § 6050 - zadanic pn. WykOllczcnic pomicszC/cl1ia \\ swictlicy \\ NO\\l1

siólkach / FS 9.493.-1

§4

Zwieksza sie planowany deficyt budzetu gminy na 2011 rok o kwote 317.868.31
- w tym kwota deficytu w wysokosci 37.511.31 zostanie sfinansowana przychodami z tytulu
wolnych srodków na rachunku bankowym. wynikajacych z rozliczcll krcdytÓw i pozyczck z lat
ubieglych

Zwieksza sie Przychody o kwote 317.868.31 w tym:
- Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajmvym·· o kwote 280.357.-
_ Przychody z tyt wolnych srodków na rachunku bankowym. wynikajacych z rozliczcll krcdyt()\\

i pozyczek z lat ubieglych o kwote 37.511.3 I / § 950 /

Zwieksza sie limit zobowiazall z ty1. zaciaganych kredytÓw. pozyczck oraz cmisji papicrÓw
wartosciowych o kwote 280.357.-
- w tym na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 280.357.-

§5

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§6

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
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Zmniejszenie I Zwi~kszcnie I

5.000,

5.000,-

2.000.-

l .500.

1.500.

20.857,69

20.857.69

20.857.691
I

I

75.0()O,-

2.000.-

2.000.-

59.000.-

5.000.

46.000.

8.000.-

l 2.000.-

12.000.-

2.000.-

2.000.-



~52

prawnych !

Pomoc spoleczna

28.993,--
-

I
85295 Pozostala dzialalnosc 28.993.--

--- -----
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 28.993·-1

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin854 -l Edukacyjna opieka wychowawcza
-98.60 1,-

--- -_._~ 85415
Pomoc materialna dla ucznióv,' -I98.60 1,-

2030 I Dotacje celowe otrzymane z budzetu

-98601.-

pm1stwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin
--900 II Gospodarka komunalna i oclu'ona -30.000,-

srodowiska
90001

I

-!Gospodarka sciekowa i ochrona wÓd -
]0.000.-

0490 rW~l;wy z i~n-ych lokalnych opiat

-
2.500.-

pobieranych przezjst na podstawie odrebnych ustaw
- t-- ----1-

--
0830 Wplywy z uslug -27.500.-

921 ,-
--r- - -

Kultura i ochrona dziedzictwa I
-J .000,-

narodowego 92105

Pozostale zadania w zakresie kultury I-1.000.-
-- 0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny I -I1.000.-

w postaci pienieznej
--,-- -4

1-- - -

Ogólem zwiekszenia i zmniejszenia

1

28.993,-230"'58,69
dochodów budzetowych

--- -. -
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Zalacznik Nr 2do Uchwaly Nr XVlI!l15111
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 listopada 20 II r.

Dzial Rozdzi§ Wyszczególnienie
al

--
-
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Lesnictwa

-
--- -----

02001
Gospodarka lesna

4110

Skladki na ubezpieczenie spol-4120 Skladki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
f---

I---- ---- --
4210 Zakup materialów i wyposazc

--

---.- -
4300 Zakup uslug pozostalych-- -

1----- ------- -----

400
Wytwarzanie i zaopatrywal

energie clektryczna, gaz i w
f----

------ ---
40002

Dostarczanie wody-- 4170Wynagrodzenia bezosobowe-'--

---
4210 Zakup materialów i wyposaz,----4260 Zakup energii

4270

zakup uslug remontowych-4300 Zakup uslug pozostalych---
--- --

4370 Oplaty z tyt. zakupu uslug tel

Swiadczonych w stacjonarne.publicznej sieci telefonicznej
-4390 Zakup uslug obejmujacych \

ekspertyz, analiz i opinii
-

. ---
4580

Pozostale odsetki-
------

600 Transport i lacznosc- -
---- -

60016 Drogi publiczne gminne--
---------- -~

4270 Zakup uslug remontowych--
--

6050 Wydatki inwestycyjne jst---60095
Pozostala dzialalnosc

-4120
Skladki na Fundusz Pracy--- -4170 Wynagrodzenia bezosobowe----

----- --

4210 Zakup materialów i wyposaz--
-- --

4300 Zakup uslug pozostalych-- -.-

-- --- --
700 Gospodarka mieszkaniowa--------_. -.--'--70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomosciami
-----.------4010 Wynagrodzenia bezosobowe---

- -- --- -- -----
4110 Skladki na ubezpieczenie spc- -

-~----- -'----- ----- -- --

eczne

111 a

tC W

1Ia

kom.

ykonanie

11a

eczne

Zmnicjszcnic I Zwil;kszcnic
l

i

16.350,-

16.350.

275.-

85.

765.-

225.-

15.000.-

9.000,- ,

9.000.-

X50.

I.J45.

2.XOO.

2.000.

1.500.-

100.-

600.-

5.-23.426'-1

26.276,-

22.026.- i

23.026.-

22.026'-1
23.026.-.-

I

3.250.-1.400.-

100.- 3.250.-XOO.- 500.-120.817,-

195.675,-

20.817.-

195.675.-

9.000.-
1.510.-



1.090.-

11.324.- : 2.258.-
I

,9.493.-1

13.000.-141.817.-27.000.-

21.914,-

15.514,-

21.914.-

15.514.-

1.000.- 17.914.-
I I3.000'-1

I

I

15.514·-1

17.700,-

47.500,-

17.700.-

47.500.-

47.500.-200.- 7.500.-5.500.-4.500.-
I 600,-

4170Wynagrodzenia bezosobowe-

-- --
4210 Zakup materialów i wyposaz

f--

-~~ -
4260 Zakup energii- 4270Zakup uslug remontowych

I---

----
4300 Zakup uslug pozostalych

6050

Wydatki inwestycyjne jst--

---
6060 Wydatki na zakupy inwestyc

jednostek budzetowych
---- -

------ --
710

Dzialalnosc uslugowa--
--

71035
Cmentarze

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materialów i wyposaz--
-- ----

4300 Zakup uslug pozostalych--- -
-- -

6050 Wydatki inwestycyjne jst-----
-- -

750
Administracja publiczna--

-- -- ------
75023 Urzedy gmin--- -. ----4010 Wynagrodzenia osobowe pra----

- ------
4040 Dodatkowe wynagrodzenie r-

-----
4110 Skladki na ubezpieczenie sp<-

------ - - ----

4120 Skladki na Fundusz Pracy---- --4140 Wplaty na PFRONf-----
--------

756 Dochody od osób prawnycl
fizycznych i od innych jcdl1nieposiadajacych osobowo~prawnej oraz wydatki zwiapoborem

- -
l------- -----

75647 Pobór podatków, oplat i

niepodatkowych naleznoscibudzetowych
-

- -- -------- -
4100 Wynagrodzen ia agencyj no- p~

.----- --~

757
Obsluga dlugu publiczneg(-

~-_._--- -
75702 Obsluga papierów wartoscio

kredytów i pozyczek jst
--- 8110Odsetki od samorzadowych

wartosciowych lub zaciagni~jst kredytów i pozyczek
--

-- -
801

Oswiata i wychowanic----
--- -

80101 Oswiata i wychowanie----
-- --

4010 Wynagrodzenia osobowe pn---4110 Skladki na ubezpieczenie sp,-
---L---_
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34! 5.339,34
I
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34
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0,-

0,-

2.031,- !
1

2.031,_1

-I

3.000,-1
4.176.

4.176.-
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25.863.-'
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5.339.34
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3.000,-'

7.000,-
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4260Zakup energii ---
-~-. -

80104
Przedszkola 20.00--

~-

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania biezace realizowane napodstawie porozumien ( umów)miedzy jst

-- -----
.----

4010 Wynagrodzenia bezosobowe 20.00

pracowników
-

--- - -
80114 Zespoly obslugi- ekonomiczno- 22.00

administracyjnej szkól
-

-- - -
4010 Wynagrodzenia bezosobowe 22.00

pracowników 80146

Doksztalcanie i doskonalenie 6.2C

nauczycieli 4300

Zakup uslug pozostalych 6.2-.--
----

851 Ochrona zdrowia
----__o__

---
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi--- --

-----

4210 Zakup materialów i wyposazenia--
----

4260 Zakup energii -----
---

4300 Zakup uslug pozostalych --
----

852 Pomoc spoleczna 121.42(-85202 Domy pomocy spolecznej. -----
-----~-

4330 Zakup uslug przezjst od innychjst-
- -

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobierajace niektóreswiadczenia z pomocy spolecznej,niektóre swiadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczace w zajeciach wcentrum integracji spolecznej

- -~---4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne----85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki33.80C

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- --

--
3110 Swiadczenia spoleczne 33.80C

28.461,- 5.339,34
--

---- .--
3119 Swiadczenia spoleczne

/ PO KU
.~--

-u _

85216 Zasilki stale

3110

Swiadczenia spoleczne -- --- -~ -

--- --85219 Osrodki pomocy spolecznej 35.21

4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikó~ ~5.01

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne _L_I.9(--
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osobowe
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Pracy

zenie spoleczne
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PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~1li

X7.000.

3.200.

510.

1.295.

t 2.500.-

n5.-

9.726.

(J.726.

5.166.

5.166.

1.000,- :

4.X70.- I

200.-'

2.400.-

J .SOO.

90.

60.000.-

200.-

117.861,

I 17.X61.

J 17.X61.-

101.892,-

1.000.

1.000.

887.727,34

1.500.-
l

l
1.500.-

I.SOO,-

-1
l
l

l

3.000.- ,

1.000.-'

1.300.

3.000.-

52.426'-1

52.426.

13'()60,

13.060.-

l). 000.

4.060.-
l

368.393,34

i uslug VAT

1e jst

lych

uslug telck.
homej publicznej

WSI

ne

wychowawcza

a uczniów

a i ochrona wód

zakresie kultury

lych

dla uczniów

ra,J0we
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,vych

lych

ców i dróg

owych

dziedzictwa

jacych wykonanie
pHlIl

nalna i ochrona

owych

C

4110Skladki na ubezpiec
--4120

Skladki na Fundusz-4170
Wynagrodzenia bez

~-

--- --
4270 Zakup uslug remoni~---

---
85295

Pozostala dzialahm
-

-----. -.--

3110
Swiadczenia spolec

- - -
---!--- -~--

854
Edukacyjna opiek:---

-- -.---
85415

Pomoc materialna c
-

- - --.-
3240 Stypendia dla uczni--~--

~-

3260 Inne formy pomocy--
-

900
Gospodarka komu

srodowiska
-

-
90001

Gospodarka scieko'- 4010Wynagrodzenia bez--4110
Skladki na ubezpiec

4210

Skladki na Fundusz-
-------

4260 Zakup energii
W tym UG 6.000,-/

--

---- ~- -- ---~-
4300 Zakup uslug pozost---

--- .------
4360 Oplaty z tyt. zakupI

Swiadczonych w rusieci telefonicznej
--

----n ----
4390 Zakup uslug obejm

ekspertyz, analiz i c
- ___ o - 4410

Podróze sluzbowe 1
.- -

---- ---_._--
4440 Odpis na ZFSS

-

-------- --- ---- -

4530
Podatek od towaró\---4580 Pozostale podatki---

---
6050Wydatki inwestycy.- -

------
90003 Oczyszczanie mias1- --

--- ~--- ---
4300 Zakup uslug pozost----

--~----
90015 Oswietlenie ulic pl<-- --

---- ---~.
4270 Zakup uslug remon-

--- ----
921

Kultura i ochrona

narodowego
--

- --------
92105

Pozostale zadania"
u ___

- --- --_.-

4300 Zakup uslug pozost--
--------~-----

Ogólem zmniejsze
wydatków budzet«

- -.

-


