
Uchwała Nr LIII/389/10   
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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  wydatków  zadań 
własnych o kwotę  329.711,50 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                  329.711,50 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie            300.863,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja                        300.000,00 zł
Wydatki majątkowe                        300.000,00 zł 
W tym
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   300.000,00 
zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe                               863,00 zł
Wydatki bieżące                   863,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                   863,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   863,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia              12.000,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność                          12.000,00 zł
Wydatki bieżące              12.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych              12.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych              12.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                   5,50 zł
Rozdział 85232  Centra Integracji Społecznej                       5,50 zł
Wydatki bieżące                       5,50 zł
W tym:
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                             5,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych           1,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                  4,30 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       2,80 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       1,50 zł



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              10.000,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                   10.000,00 zł 
Wydatki bieżące              10.000,00 zł 
W tym:
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                    10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych              10.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                6.000,00  zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                4.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                6.843,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                            6.843,00 zł
Wydatki bieżące                6.843,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                6.843,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                6.843,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                   329.711,50 zł  

Dział 600 Transport i łączność            304.868,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                        304.868,00 zł
Wydatki bieżące                4.868,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                4.868,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                4.868,00 zł
Wydatki majątkowe                        300.000,00 zł 
W tym
Inwestycje i zakupy inwestycyjne              
300.000,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia              12.000,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność                          12.000,00 zł
Wydatki bieżące              12.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych              12.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych              12.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                   5,50 zł
Rozdział 85232  Centra Integracji Społecznej                       5,50 zł
Wydatki bieżące                       5,50 zł
W tym:
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                             5,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych           1,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                  4,30 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       2,80 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       1,50 zł



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              10.000,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                   10.000,00 zł 
Wydatki bieżące              10.000,00 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                    10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych              10.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               4.000,00  zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                6.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                2.838,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                            2.838,00 zł
Wydatki majątkowe                2.838,00 zł
W tym
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               2.838,00 zł

           2.838,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków 
zadań własnych o kwotę 528.656,40 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę               3.377.634,85 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                                  564.527,00  zł
Rozdział 85232  Centra Integracji Społecznej                       564.527,00  zł
Dochody bieżące                        536.817,00 zł
W tym
§             2008 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      536.817,00 zł 
Dochody majątkowe                                                       27.710,00 zł
§ 6208 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  27.710,00 zł

           

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         1.910.297,85 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność              1.910.297,85 zł 
Dochody bieżące         1.910.297,85 zł 
W tym
§             2008 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  1.910.297,85 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    294.950,00 zł
Rozdział 90095  Pozostała działalność                        294.950,00 zł
Dochody bieżące              294.950,00 zł

W tym
§             2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących               

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       294.950,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        607.860,00 zł
Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                        607.860,00 zł
Dochody majątkowe                        607.860,00 zł 
W tym:
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       607.860,00 zł 

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę               3.377.634,85 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                        564.527,00 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej            564.527,00 zł
Wydatki bieżące            536.817,00 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            536.817,00 zł 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych            159.147,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych            377.669,80 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            283.371,30 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  94.298,50 zł
Wydatki majątkowe              27.710,00 zł 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finasnowane z udziałem 
środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego  27.710,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         1.910.297,85 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność              1.910.297,85 zł 
Wydatki bieżące         1.910.297,85 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               1.910.297,85 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                    1.910.297,85 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            342.490,50 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         1.567.807,35 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    294.950,00 zł
Rozdział 90095  Pozostała działalność                        294.950,00 zł
Wydatki bieżące            294.950,00 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                  294.950,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       294.950,00 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              25.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            269.450,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        607.860,00 zł
Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                        607.860,00 zł
Wydatki majątkowe                        607.860,00 zł 
W tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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           607.860,00 zł 

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                3.906.291,25 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo         67,61 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność                     67,61 zł
Dochody bieżące                     67,61 zł
W tym:
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących               

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                67,61 zł

Dział 600 Transport i łączność            349.200,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                        349.200,00 zł
Dochody majątkowe                        349.200,00 zł 
W tym:
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych                        349.200,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie            132.768,12 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                          25.033,12 zł
Dochody bieżące              25.033,12 zł 
W tym:
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych                          25.033,12 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność                        107.735,00 zł
Dochody bieżące            107.735,00 zł 
W tym:
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych            107.735,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna                        595.271,67 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                6.000,00 zł
Dochody bieżące    6.000,00 zł
W tym
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)    6.000,00 zł
Rozdział 85232  Centra Integracji Społecznej                        589.271,67 zł
Dochody bieżące                        561.561,67 zł
W tym
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)    1.125,00 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      556.893,72 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          3.542,95 zł

Dochody majątkowe                                                       27.710,00 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  27.710,00 zł

           
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         1.910.297,85 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność              1.910.297,85 zł 
Dochody bieżące         1.910.297,85 zł 
W tym
§             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  1.910.297,85 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    294.950,00 zł
Rozdział 90095  Pozostała działalność                        294.950,00 zł
Dochody bieżące              294.950,00 zł
W tym
§             2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących               

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       294.950,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        607.860,00 zł
Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                        607.860,00 zł
Dochody majątkowe                        607.860,00 zł 
W tym:
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       607.860,00 zł



Dział 926 Kultura fizyczna i sport              15.876,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność                          15.876,00 zł
Dochody bieżące              15.876,00 zł 
W tym:
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych              15.876,00 zł

IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                3.906.291,25 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo         67,61 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność                     67,61 zł
Wydatki bieżące                     67,61 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                67,61 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     67,61 zł

Dział 600 Transport i łączność            349.200,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                        349.200,00 zł
Wydatki majątkowe                        349.200,00 zł 
W tym
Inwestycje i zakupy inwestycyjne              
349.200,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie            132.768,12 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                          25.033,12 zł
Wydatki bieżące              25.033,12 zł 
Wydatki jednostek budżetowych              25.033,12 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              13.218,12 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych              11.815,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność                        107.735,00 zł
Wydatki bieżące            107.735,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych            107.735,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            107.735,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                   595.271,67 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                6.000,00 zł
Wydatki bieżące                6.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           6.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                6.000,00 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej            589.271,67 zł
Wydatki bieżące            561.561,67 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            560.436,67 zł 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych            159.147,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych            402.414,47 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            287.371,30 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            115.043,17 zł
Wydatki majątkowe              27.710,00 zł 



Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finasnowane z udziałem 
środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego  27.710,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         1.910.297,85 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność              1.910.297,85 zł 
Wydatki bieżące         1.910.297,85 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               1.910.297,85 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                    1.910.297,85 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            342.490,50 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         1.567.807,35 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    294.950,00 zł
Rozdział 90095  Pozostała działalność                        294.950,00 zł
Wydatki bieżące            294.950,00 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                  294.950,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       294.950,00 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              25.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            269.450,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        607.860,00 zł
Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                        607.860,00 zł
Wydatki majątkowe                        607.860,00 zł 
W tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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           607.860,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport              15.876,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność                          15.876,00 zł
Wydatki bieżące              15.876,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         15.876,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                5.376,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              10.500,00 zł

§ 4.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.



§ 5.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.

§ 6.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 jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. 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 jako 
załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 9. 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 LIII/389/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.04.2010 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

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

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 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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

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

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
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