
Zalqcznik nr 2
Do uchwaly Nr XII/93/11
Rady Miasta z dnia 9 Iistopada 201 1 roku

Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota
zmnicjszcnia zwi~kszcnia

600 Transport i I~cznosc 180.000 85.000
60016 Drogi publiczne gminne 180.000 85.000

Wydatki majqtkowe z tego: 180.000 85.000
inwestycje i zakupy 180.000 85.000
inwestycyjne

700 Gospodarka micszkaniowa 50.000
70021 TES . 50.000

Wydatki biezqce z tego: 50.000
wydatki jednostek 50.000
budzetowych z tego:
wydatki zwiqzane z realizacjq 50.000
zada6 statutowych jednostki

750 Administracja publiczna 20.000
75022 Rady miast 20.000

Wydatki biezqce z tego 20.000
swiadczenia na rzecz os6b 20.000
fizycznych

754 Bczpicczcnstwo publiczne 189.500
75-195 Pozostala dzialalnose: 189.500

Wydatki majqtkowe z tego: 189.500
inwestycje i zakupy 189.500
inwestycyjne

758 R6inc rozliczenia 36.700
75818 Rezerwy og6lne i celowe 36.700

Wydatki biezqce z tego: 36.700
wydatki jednostek 36.700
budzetowych z tego:
wydatki zwiqzane z realizacjq 36.700
zada6 statutowych jednostki

801 Oswiata i wychowanie 80.500 89.600
80101 Szkoly podstmv01ve 42.200

Wydatki biezqce z tego: 42.200
wydatki jednostek 42.200
budzetowych z tego:
wynagrodzenia i skladki 42.200

80103 Oddzialy przedszkolne 18.800

Wydatki biezqce z tego: 18.800
wydatki jednostek 18.800
budzetowych z tego:
wynagrodzcnia i sldadki 15.743



wydatki zwiqzane z realizacjct 3.057
zadan statutowych jednostki

80104 Przedszkola 19.600
Wydatki biezctce z tego 19.600
dotacje na zadania biezctce 19.600

80110 Gimnazja 60.900 9.000
Wydatki biezctce z tego: 60.900
wydatki jednostek 60.900
budzetowych z tego:
wynagrodzenia i skladki 60.900
Wydatki majcttkowe z tego: 9.000
inwestycje i zakupy 9.000
inwestycyjne .

80195 Pozostala dzialalnosc 19.600

Wydatki biezctce z tego: 19.600
wydatki jednostek 19.600
budzetowych z tego:
wydatki zwictzane z realizacjct 19.600
zadal1 statutowych j ednostki

851 Ochrona zdrowia 15.000 15.000
85195 Pozostala dzialalnosc 15.000 15.000

Wydatki biezctce z tego: 15.000
wydatki jednostek 15.000
budzetowych z tego:
wydatki zwictzane z realizacjct 15.000
zada6 statutowych j ednostki
Wydatki majcttkowe z tego: 15.000
inwestycje i zakupy 15.000
inwestycyjne

852 Pomoc spolcczna 30.000
85214 Zasilki i pomoc w naturze 30.000

Wydatki biezctce z tego: 30.000
wydatki jednostek 30.000
budzetovvych z tego:
wydatki zwictzane z realizacjct 30.000
zadal1 statutowych jednostki

900 Gospodarka komunalna 500.000
90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z 20.000

gromadzeniem srodk6w z oplat
i kar za korzystanie ze
srodowiska

Wydatki biezctce z tego: 20.000
wydatki jednostek 20.000
budzetowych z tego:
wydatki zwictzane z realizacjct 20.000
zada6 statutowych jednostki



90095 Pozostala dzialalnosc 480.000
Wydatki biezqce z tego 130.000
wydatki jednostek 130.000
budzetowych z tego:
wydatki zwiqzane z realizacjq 130.000
zadaiJ. statutowych jednostki
Wydatki majqtkowe z tego: 350.000
inwestycje i zakupy 350.000
inwestycyjne

921 Kultura i ochrona 10.000 20.000
dzicdzictwa narodowego

92109 Domy kultury 20.000
Wydatki biezqce z tego: . 20.000
dotacje na zadania biezqce 20.000

92195 Pozostala dzialalnosc 10.000
Wydatki biezqce z tego: 10.000
dotacje na zadania biezqce 10.000
Og6lem 511.700 809.600
wtym:
wydatki biezqce 127.200 365.600

wydatki majqtkowe 384.500 444.000


