
Zarzadzenie Nr 0050.153.2013
Burmistrza Ujazdu

z dnia 08 stycznia 2013 roku

w sprawie przekazania planów finansowych na 2013 rok

Na podstawie art.18ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167poz.1759 z 2005 roku Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku
Nr 138poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180poz. 1111, Nr 223 poz.1458
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40
poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113Nr 117poz.679, Nr 134 poz.777, Nr
149 poz.887, Nr 217 poz.1281 z 2012 roku poz.567) art.249 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28
poz.146,Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257
poz.1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240
poz.1429, Nr 291 poz.1707), Rada Miejska w Ujezdzie uchwala, co nastepuje:

§ l

Ustala sie plan finansowy:

dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2013 rok zgodnie z zalacznikami
do zarzadzenia.

§ 2

Plany finansowe dochodów i wydatków Urzedu Miejskiego, jednostek oswiatowych,
Osrodka Pomocy Spolecznej oraz przychodów i kosztów Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.

§ 3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca obowiazujaca od
1 stycznia 2013 roku.

BURMIST



PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA 2013 ROK
OGÓLEM

---

DZIALROZDZIAL § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl
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01041 Program Rozwoiu Obszarów Wiejskich 2007 -2013 25 000

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 25 000

srodkóweuropejsklichorazsrodkówI o którychmowaw art.5ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu
srodków europejskich

01095 Pozostala dzialanosc 220 000

0770 WDlvwvz Mulu odDlatneqo nabycia praw wlasnosci oraz prawa 220 000

uzytkowania wieczysteqo nieruchomosci
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02001 Gospodarka lesna 1500

0750 Dochody z naimu i dzierzawy skladników maiatkowych 1500

Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
czynsz za obwody lowieckie)
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60016 Drogi publicznne gminne 230051

6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 230051
inwestycji i zakupów inwestycyjnychwlasnych gmin (zwiazków
Qmin)
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 188 000

0470 Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie 20 000
wieczyste nieruchomosci

0490 WDlvwvz innych lokalnych oplat pobieranych przez 25 000
Ijednostki samorzadu tervtorialneqo na podstawie
odrebnych ustaw

0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych 10 000
Skarbu Panstwa, iednostek samorzadu tervtorialneQo lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Ipublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0760 Wplywy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczysteQo 5000
IprzysluQuiaceQo osobom fizycznym w prawo wlasnosci
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DZIAL IROZDZIALI § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

0770 Wplywy Z tytulu odplatnego nabycia praw wlasnosci oraz prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomosci
Pozostale odsetki (odsetki od naleznosci rozlozonych na raty)
Wplywy z róznych dochodów

125 000

0920
0970

500
2500

75011 Urzedy wojewódzkie 73 560

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

73 560

75023 I IUrzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000

0750 IDochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

25 000
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75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli
i ochrony prawa

1089

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

1089

75212 Pozostale wYdatki obronne 800

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

800

75412 I IOchotnicze straze pozarne 1200

0750 IDochodyz najmui dzierzawyskladnikówmajatkowych
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego
lub inn ch "ednostekzaliczan ch do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 200



h _. __ n' _.---- ----_..-
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6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 319515

srodkóweuropejsklich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust. 1
pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawv, lub platnosci w ramach budzetu
srodków europeiskich
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75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000

0350 Podatek od dzialalnosci gospodarczei osób fizycznych, 30 000
oplacony w formie karty podatkowei

75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od 2 922 300

czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych
od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomosci 2 530 000
0320 Podatek rolny 245 000
0330 Podatek lesny 32 000
0340 Podatek od srodków transportowych 100 000
0690 Wplywy z róznych oplat 300
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat 15 000

75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od 1 881 000
czynnosci cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i oplat lokalnych

0310 Podatek od nieruchomosci 730 000
0320 Podatek rolny 610 000
0330 Podatek lesny 2000
0340 Podatek od srodków transportowych 400 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000
0430 Wplywy z oplaty targowej 20 000
0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100 000
0690 Wplywy z róznych oplat 3000
0910 Odsetki od nieterminowvch wplat z Mulu podatków i oplat 6000

75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek 45 000
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wplywy z oplaty skarbowei 15 000
0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 30 000

'ednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
odrebnych ustaw



DZIAL ROZDZIAL § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu 2747877

panstwa

0010 Podatek dochodowYod osób fizycznych 2 597 877
0020 Podatek dochodowYod osób prawnych 150 000
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75801 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 778 097

samorzadu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa 5 778 097

75807 Czesc wYrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 682 420

2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa 682 420

75814 Rózne rozliczenia finansowe 20 000

0920 Pozostale odsetki 20 000
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80101 Szkoly podstawowe 1200

0750 Dochody z naimu i dzierzawYskladników maiatkowYch 1200
Skarbu Panstwa, iednostek samorzadu tervtorialneqo
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80104 Przedszkola 47 000

0690 Wplywy z róznych oplat 47 000

80110 Gimnazja 6000

0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych 6000
Skarbu Panstwa, iednostek samorzadu terytorialneqo
lub innych iednostek zaliczanych do sektora finansów
Ipublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól 17 000

0750 Dochody z najmu i dzierzawYskladników maiatkowYch 17 000
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Ipublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 142 400

0830 Wplywy z usluq 142400
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85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 80 000

0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 80 000
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85202 Domy pomocy spolecznej 20 000

0970 Wplywy z r6znych oplat 20 000

85212 Swiadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz 1 176000
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spolecznego

2360 Dochody jednostek samorzadu tervtorialneqozwiazane z realizacia 6000
zadan z zakresu administracii rzadowei oraz innych zadan
zleconych ustawami

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 1 170000
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 7000
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spolecznej

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 3000
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

2030 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 4000
wlasnych zadan biezacych qmin (zwiazk6w qmin)

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 88 000
ubezpieczenia emervtalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 88 000
wlasnych zadan biezacych gmin(zwiazk6w gmin)

85216 Zasilki stale 51 000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 51 000
wlasnych zadan biezacych gmin(zwiazk6w gmin)

85219 Osrodki pomocy spolecznej 73 000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie 73 000
wlasnych zadan biezacych qmin(zwiazk6w qmin)



90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat i ka
za korzystanie ze srdowiska

20 000

0690 IWplywy z róznych oplat 20000

90020 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat
produktowych

500

0400 IOplata produktowa 500

92109 I IDomy i osrdoki kultury, swietlice i kluby 500 000

6207 IDotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem
srdoków europejskich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust. 1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu
srodków europejskich
- Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich

500 000
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w tym:
Dochodv maiatkowe

- dotacje,w tym:
6330
6207

- ze sprzedazy majatku (0760, 0770, 0780)

1 424 566
1 074566

230051
844515

350 000

DochodV biezace
-dotacje (201)
-dotacje (203)
- subwencja oswiatowa
- subwencja wyrównawcza
- udzialy od osób fizycznych

16021443
1 252 449

237 000
5 778 097

682 420
2 597 877

DZIAL IROZDZIALI § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

85228 I 4000

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 4000

zadan biezacychz zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

85295 Pozostala dzialalnosc 21 000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 21 000
wlasnych zadan biezacych gmin(zwiazkówgmin)
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-dochodowy od osób prawnych 150000
-dochody podatkowe (gminy) 4 824 000
- pozostale dochody 499 600



PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA 2013 ROK
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01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 25 000

6207 Dotacje celowe w ramach proqramów finansowanych Z udzialem 25 000

srodków europejsklich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu
srodków europejskich
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60016 Drogi publicznne gminne 230051

6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 230 051

inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych qmin (zwiazków
gmin)
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75011 Urzedy wojewódzkie 73 560

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 73 560
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych qminie (zwiazkom gmin) ustawami
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75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli 1089
i ochrony prawa

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 1089
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami
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75212 Pozostale wydatki obronne 800

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 800
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami
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75412 I IOchotnicze straze pozarne 319515

6207 IDotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem
srodków europejski ich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust. 1
Ipkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu
srodków europejskich

319515

ii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilijllii'I'I\il.~~liiiiiiiiiiilililIIIII~I~I
75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu

panstwa
2 597 877

0010 IPodatek dochodowy od osób fizycznych 2 597 877

85212 Swiadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spolecznego

1170000

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

1 170000

85213 I Skladki na ubez ieczenia zdrowotne o lacane za osob
pObierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spolecznej

7000

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

2030 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)

3000

4000

75801 I I 5 778 097

2920 Subwenc'e o ólne z budzetu anstwa I 5 778 097

75807 min I 682 420

2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa I 682 420



85295 Pozostala dzialalnosc 21 000

2030 21 000

i::::::::~nu:::KOlllrOAAVP~HRQ.NAd)ZIf;P.Z!~TWA:NAAPP'PWI;;~$:UU:::~~:~~:~::~::/:~:U::$.QP~:()'QP:

92109 Domv i osrodki kulturv, swietlice i klub 500 000

6207 500 000

. o ....... ...oo ,_.. ...o ..... o ............."... ..o o.."... ...o.' ...0.0... ._.".. ...."
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DZIAL IROZDZIALI § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

85214 88 000

2030 88 000

85216 Zasilki stale 51 000

2030 51 000

85219 73 000

2030 73 000

85228 iekuncze 4000

2010 Dotacie celowe otrzymane z budzetu Danstwana realizacie 4000



PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA 2013 ROK
URZAD MIEJSKI - JEDNOSTKA

DZIALROZDZIAL § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

... o......
Q4.Mt>rwQ:.:tQWSP:TWP::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U:::::no::o.oo::01:0::

... o.. ....."....... .... o.. ,_ '........... .... O" ,_... .. .......0'0 o,...... ..... ,_....,. ....... 0.0..... . ............... ..._ 0.0 ,_............ .

01095 Pozostala dzialanosc 220 000

0770 Wplywyz tytuluodplatnego nabycia praw wlasnosci oraz prawa 220000
uzytkowania wieczvsteQonieruchomosci. . ........
t;E:$.MrwQ:::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '-'.' -'-'---.-....1..5.00

-..... ..... .. ........ .. .... 0.0. .......0.0 ...... ..... .
:::::::::::::;:;: ......0.0. .;:::::::::::::::;::-.:;",:.:

02001 Gospodarka lesna 1 500

0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych 1 500
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego
lub innych iednostek zaliczanvch do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
czynsz za obwody lowieckie)

H1Pi) UPili Q$QKAMle$ZKANP'WA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...........18a.OO
... -'o . ..-.. -,. .-. .... .

::;:::::::::::. . :: . ..:.. ..... ... ....

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 188 000

0470 WplywyZ oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie 20 000
wieczyste nieruchomosci

0490 Wplywy Z innych lokalnych oplat pobieranych przez 25 000
'ednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
odrebnvch ustaw

0750 Dochody z naimu i dzierzawYskladników maiatkowvch 10 000
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Ipublicznvch oraz innych umów o podobnym charakterze

0760 Wplywy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowaniawieczvsteQo 5000
!przysluQujacegoosobom fizycznymw prawo wlasnosci

0770 Wplywy Z tytulu odplatnego nabycia praw wlasnosci oraz prawa 125000
uzytkowania wieczystego nieruchomosci

0920 Pozostale odsetki (odsetki od naleznosci rozlozonych na raty) 500
0970 Wplywy z róznych dochodów 2500

: ADMlNISTRACJAPUSLlCZNA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \»\25.:000................... ......... ....... ..... ...... ........ ....... .... .... ....... .... ...... ..........

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000

0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladników maiatkowvch 25 000
Skarbu Panstwa, iednostek samorzadu tervtorialneQo
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Ipublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze



DZIAL IROZDZIALI § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl
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15412 I IOchotnicze straze pozarne 1200

0150 IDochody z najmu i dzierzawyskladników majatkowych
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 200

15601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000

0350 IPodatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych,
oplacony w formie karty podatkowej

30 000

15615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych
od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 922 300

0310 2 530 000
0320 245 000
0330 32 000
0340 100 000
0690 300
0910 15 000

15616 I I 1 881 000

0310 730 000
0320 610 000
0330 2000
0340 400 000
0360 10 000
0430 20 000
0500 100 000
0690 3000
0910 6000

75618 I IWplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek I 45 000
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 15 000
0490 30 000



DZIALIROZDZIALI § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

75621 odatkach stanowiacvch dochód budzetu 150 000

150 000

75814 Rózne rozliczenia finansowe 20 000

0920 IPozostale odsetki 20 000

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 80 000

0480 IW rzedaz alkoholu 80 000

~$~QpA~KAKPl.vJ:tJ.NAWNA1il:«B.~P.N.A$~P'I)QW!$AA::~:::i~::::i:::::I:::::i::::::::~@::$Q():

90019 20 000

0690 IW 20 000

90020 romadzeniem srodków z oDlat 500

500

III!!!!!~II
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Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

85202

85212

"" """ """ "

I

"""... o.. ...... ... ........... o.. ...... ... ... o.......0.0 ...... ... ..0. ...... 0.0 ...... ...0.0. ......0.0 ...... ... o... o..0..0.0 ...... . .......0.0 ...... ... 0.0. o,.o.. ...... 0..0.0. ....... ...... ... 0.0 o....... ...... .-. ....... '-0 .............. ...... -, ,. ...... o-o. _, ...... _,. 0. ....,_ . -'o _,...... _, 0.0... 0'00.00.0... -, ...... ....o-o _,_.,_ 0 .....'.'.' '.'.'.'.'.". '.'.'.'

Dom 20 000

0970 IW 20 000

2360 6000

6000

IIIII.~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII'IIIIIIII!II11111111!!I!!I!iliil! ...0.0

-- ~---.0.0. _,... .....
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PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA 2013 ROK
OSWIATA OGÓLEM

DZIALIROZDZIALI § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

80101 Szkoly podstawowe 1200

0750 1200

80114 17 000

0750 17 000

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 142 400

0830 IW 142 400

.-....'.........'..,'....'.................. .o...,.................................

RAZie!M::::::::.........o.....0.0 o............... .0.0.. .........0.0 ......... ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~!1

80104 Przedszkola 47 000

0690 47 000

80110 I Gimnaz'a 6000

0750 Dochodv z naimu i dzierzawy skladników maiatkowvch 6000



PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA 2013 ROK
OSWIATA -JEDNOSTKI

DZIALIROZDZIAL/ § Nazwa dzialu, rozdzialu, § Kwota w zl

PSP Uiazd

80101 Szk odstawowe 1200

0750 1200

GZO Uiazd

80114 i ekonomiczno-administracvinei szkól 17 000

0750 17 000

80148 Stolówki szkolne i Drzedszkolne 142 400

0830 73 000

0830 15 000

0830 54 400

BURM

.

'ST~ UJAZDU

Toch:!1C:UCh

PP Uiazd

80104 I Przedszkola 47 000

0690 W 47 000

PG Uiazd

80110 I Gimnaz"a 6000

0750 Dochodvz naimu i dzierzawyskladnikówmaiatkowvch 6000


