
Uchwała Nr LVIII/425/10   
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 30 września 2010 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9   lit.  „i”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  
o samorządzie  gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 211, 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. 
Dz. U. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.  Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  Nr  XLVIII/357/09  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

§  2.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2010  rok  zmianę  planu  dochodów  i  wydatków  
zadań zleconych o kwotę 1.553 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                     1.553 zł  

Dział 750 Administracja publiczna              1.553 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne  1.553 zł
Dochody bieżące  1.553 zł
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami         1.553 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                    1.553,00 zł  

Dział 750 Administracja publiczna             1.553,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 1.553,00 zł
Wydatki bieżące 1.553,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             1.553,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.553,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    621,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    200,66 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy      31,34 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                700,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych
o kwotę 4.523 zł
 
I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                        4.523 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                              4.523 zł
Rozdział 85212 Świadzcenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego            4.523 zł

Wydatki bieżące       4.523 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   4.523 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone       2.950 zł



§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       2.500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          400 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy            50 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       1.573 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   1.200 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe                      173 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej                      200 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                          4.523 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                               4.523 zł
Rozdział 85212 Świadzcenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego            4.523 zł

Wydatki bieżące       4.523 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   4.523 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       4.523 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych                   4.523 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów o kwotę 300.000 zł

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                    300.000 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  300.000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat od osób fizycznych  300.000 zł

Dochody bieżące              300.000 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości  300.000 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                     300.000 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem   300.000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat od osób fizycznych   300.000 zł

Dochody bieżące               300.000 zł
§ 0320 Podatek rolny   300.000 zł



§ 5.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 96.585,60 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                      6.087,44 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                            2.800,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej     2.800,00 zł

Dochody bieżące     2.800,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)     2.800,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    3.287,44 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność    3.287,44 zł
Dochody majątkowe    3.287,44 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   3.122,16 zł

§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      165,28 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                     6.087,44 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                            2.800,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej     2.800,00 zł

Wydatki  bieżące     2.800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 2.800,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone     2.800,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    3.287,44 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność    3.287,44 zł
Wydatki majątkowe    3.287,44 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego   3.287,44 zł

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                  102.673,04 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      14.096,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14.096,00 zł
Dochody bieżące             14.096,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)             14.096,00 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie  71.789,60 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe    3.548,00 zł
Dochody bieżące                3.548,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      2.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    1.548,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja  65.762,60 zł
Dochody bieżące  65.762,60 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  55.898,21 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   9.864,39 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne    2.479,00 zł
Dochody bieżące                2.479,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    2.479,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                          13.500,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe     13.500,00 zł
Dochody bieżące   13.500,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   13.500,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    3.287,44 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność    3.287,44 zł
Dochody bieżące    3.287,44 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   3.122,16 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     165,28 zł

IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                 102.673,04 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      14.096,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych            14.096,00 zł
Wydatki bieżące            14.096,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  8.380,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             5.716,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.716,00 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie           71.789,60 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe    3.548,00 zł
Wydatki bieżące                3.548,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                3.548,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    3.548,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja  65.762,60 zł
Wydatki bieżące  65.762,60 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego    65.762,60 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            10.800,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne    2.479,00 zł
Wydatki bieżące    2.479,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               2.479,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   2.479,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                         13.500,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe   13.500,00 zł
Wydatki bieżące 13.500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych             13.500,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    3.287,44 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność    3.287,44 zł
Wydatki bieżące    3.287,44 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego       3.287,44 zł 

 
 § 6. Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu wydatków zadań własnych 
o kwotę  264.738,74 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                  264.738,74 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    3.523,91 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                            3.523,91 zł
Wydatki bieżące                3.523,91 zł
Wydatki jednostek budżetowych    3.523,91 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    3.523,91 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego                           94.025  zł 
Rozdział 75702 Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Jednostek samorządowych                   68.178 zł
Wydatki bieżące                   68.178 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                   68.178 zł
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego    25.847 zł
Wydatki bieżące        25.847 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                    25.847 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie        88.951 zł
Rozdział 80104 Przedszkola        88.951 zł
Wydatki bieżące                    88.951 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         600 zł
Wydatki jednostek budżetowych        88.351 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone        84.160 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          4.191 zł

Dział 852 Pomoc społeczna     1.113,83 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej     1.113,83 zł
Wydatki bieżące                 1.113,83 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                       1.113,83 zł
W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone        886,98 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    61.765 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                         61.765 zł 
Wydatki bieżące                    61.765 zł 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                         61.765 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                   59.300  zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza            360 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 360 zł
Wydatki bieżące 360 zł
Dotacje na zadania bieżące                                                                                   360 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   15.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność       15.000 zł
Wydatki bieżące       15.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych       15.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       15.000 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                   264.738,74 zł  

Dział 750 Administracja publiczna                   40.825 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       40.825 zł
Wydatki bieżące       40.825 zł
Wydatki jednostek budżetowych       40.825 zł
W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone       40.825 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          3.523,91 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                3.523,91 zł
Wydatki bieżące                3.523,91 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           3.523,91 zł 
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                3.523,91 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie      137.951 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół        49.000 zł
Wydatki bieżące        49.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych        49.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone        19.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        30.000 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne        88.951 zł
Wydatki bieżące                    88.951 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         600 zł
Wydatki jednostek budżetowych        88.351 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone        84.160 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          4.191 zł

Dział 852 Pomoc społeczna     1.113,83 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej     1.113,83 zł
Wydatki bieżące                 1.113,83 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                       1.113,83 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        5,75 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    633,73 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    61.765 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                         61.765 zł 
Wydatki bieżące                    61.765 zł 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                         61.765 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          4.760 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 360 zł
Wydatki bieżące 360 zł
Dotacje na zadania bieżące                                                                                   360 zł 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów          4.200 zł
Wydatki bieżące          4.200 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      4.200 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   15.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność       15.000 zł
Wydatki majątkowe       15.000 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          15.000 zł
§  7.Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  Nr  9  do  uchwały  Nr  XLVIII/357/09  Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia  2009 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2010 rok 
„Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  Gminy  Byczyna  na  lata  2010-2012”  w  brzmieniu  
jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§  8.Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  9a  do  uchwały  Nr  XLVIII/357/09  Rady Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia  2009 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2010 rok 
„Zadania inwestycyjne w 2010 roku” w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§  9.Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  10 do  uchwały  Nr  XLVIII/357/09  Rady Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia  2009 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2010 rok 



„Wydatki  na  wieloletnie  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  
z  budżetu  Unii  Europejskiej,  z  niepodlegających  zwrotowi  środków  pochodzących  z  pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
oraz  z  innych  środków  niepodlegających  zwrotowi,  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych”  
w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 10. Wprowadzić  zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok „Plan 
wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok” w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 11. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok „Plan 
dochodów własnych i  wydatków nimi  sfinansowanych jednostek budżetowych  na 2010 rok”  
w brzmieniu jak załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§  13.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie

    Zdzisław Roman Biliński

Załącznik nr 4
Tabela nr 2



do uchwały  Nr LVIII/425/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

na 2010 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

600 Transport i łączność 70.000
60014 Drogi publiczne powiatowe 70.000

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

70.000

801 Oświata i wychowanie 54.986
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.486

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

17.486

80195 Pozostała działalność 37.500
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

37.500

851 Ochrona zdrowia 12.000
85195 Pozostała działalność 12.000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

12.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne
360

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

360

926 Kultura fizyczna i sport 2.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

2.000

       Razem 139.346
 

                                 

                          Załącznik nr 5
do uchwały  Nr LVIII/425/10



Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010 roku

Plan dochodów własnych i wydatków  nimi sfinansowanych 
  jednostek budżetowych  na 2010 rok

Lp. Nazwa Dział Rozdział § Przychody w zł Wydatki w zł

1.

2.

Publiczne Przedszkole w Byczynie 
1. Planowany stan środków obrotowych 
na początek roku
2. Wpływy z usług
Planowane przychody
Ogółem planowane przychody i stan 
środków obrotowych
Wydatki ogółem ( koszty )
Wydatki bieżące
Planowany stan środków obrotowych na 
koniec roku
Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

1. Planowany stan środków obrotowych 
na początek roku
2. Wpływy z usług
Planowane przychody
Ogółem planowane przychody i stan 
środków obrotowych
Wydatki ogółem ( koszty )
Wydatki bieżące
Planowany stan środków obrotowych na 
koniec roku
Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

Stołówka szkolna przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Byczynie
1. Planowany stan środków obrotowych 
na początek roku
2. Wpływy z usług
Planowane przychody
Ogółem planowane przychody i stan 
środków obrotowych

Wydatki ogółem ( koszty )
Wydatki bieżące
Planowany stan środków obrotowych na 
koniec roku
Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

801

801

801

80104

80148

80148

0830

 

0830

0830

                         2.000
55.500
55.500

57.500

0
142.350
142.350

     142.350

1.000
171.200
171.200

172.200

55.500
55.500

                   2.000

57.500

142.350
142.350

0

142.350

171.200
171.200

1.000

172.200
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