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UCHWAŁA NR X/126/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 
1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 940 200,00 zł 
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 849,00 zł 

Rozdz. 70005
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 849,00 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat 509,00 zł 
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 7 340,00 zł 

2. Dział 750 Administracja publiczna 2 001,00 zł 
Rozdz. 75023

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 800,00 zł 

§ 0830 wpływy z usług 1 800,00 zł 
Rozdz. 75075

 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1,00 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 1,00 zł 
Rozdz. 75095

 
Pozostała działalność 200,00 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat 200,00 zł 
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

928 300,00 zł 

Rozdz. 75601
 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 000,00 zł 

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej 

11 000,00 zł 

Rozdz. 75615
 

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

517 800,00 zł 

§ 0310 podatek od nieruchomości 500 000,00 zł 
§ 0320 podatek rolny 13 000,00 zł 
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 800,00 zł 

Rozdz. 75616
 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

309 500,00 zł 

§ 0310 podatek od nieruchomości 85 000,00 zł 
§ 0320 podatek rolny 13 000,00 zł 
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 208 000,00 zł 
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§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 zł 
Rozdz. 75618

 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

90 000,00 zł 

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

90 000,00 zł 

4. Dział 852 Pomoc społeczna 2 050,00 zł 
Rozdz. 85203

 
Ośrodki wsparcia 50,00 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50,00 zł 
Rozdz. 85295

 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 zł 

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 393 000,00 zł 
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 zł 

Rozdz. 70005
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 zł 

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 

80 000,00 zł 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

306 000,00 zł 

Rozdz. 75616
 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

61 000,00 zł 

§ 0340 podatek od środków transportowych 49 000,00 zł 
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 12 000,00 zł 

Rozdz. 75621
 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 245 000,00 zł 

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 145 000,00 zł 
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 zł 

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000,00 zł 
Rozdz. 85322

 
Fundusz Pracy 7 000,00 zł 

§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

7 000,00 zł 

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1 350 000,00 zł 
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 zł 

Rozdz. 70005
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 zł 

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

500 000,00 zł 

2. Dział 801 Administracja publiczna 850 000,00 zł 
Rozdz. 80101

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 850 000,00 zł 

§ 6337 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 

850 000,00 zł 

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 2 050,00 zł 
1. Dział 852 Pomoc społeczna 2 050,00 zł 
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Rozdz. 85203
 

Ośrodki wsparcia 50,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 50,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50,00 zł 
Rozdz. 85295

 
Pozostała działalność 2 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 2 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł 

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 580 258,00 zł 
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 zł 

Rozdz. 01095
 

Pozostała działalność 50 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 50 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł 
2. Dział 710 Działalność usługowa 24 200,00 zł 

Rozdz. 71004
 

Plany zagospodarowania przestrzennego 24 200,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 24 200,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 24 200,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 200,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 000,00 zł 

3. Dział 750 Administracja publiczna 72 823,00 zł 
Rozdz. 75095

 
Pozostała działalność 72 823,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 72 823,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 72 823,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 541,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 282,00 zł 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 465,00 zł 
Rozdz. 75416

 
Straż gminna (miejska) 32 465,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 32 465,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 32 465,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 465,00 zł 

5. Dział 801 Oświata i wychowanie 165 106,00 zł 
Rozdz. 80101

 
Szkoły podstawowe 30 553,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 28 165,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 28 165,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 309,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 856,00 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 388,00 zł 
Rozdz. 80104

 
Przedszkola 7 959,00 zł 
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- wydatki bieżące, z tego: 7 959,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 959,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 959,00 zł 
Rozdz. 80110

 
Gimnazja 30 934,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 30 934,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 934,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 934,00 zł 

Rozdz. 80113
 

Dowożenie uczniów do szkół 12 497,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 12 497,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 497,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 497,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 zł 

Rozdz. 80114
 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 41 455,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 41 455,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 41 455,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 070,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 385,00 zł 

Rozdz. 80146
 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 15 000,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 15 000,00 zł 
Rozdz. 80148

 
Stołówki szkolne i przedszkolne 25 208,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 25 208,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 25 208,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 208,00 zł 
Rozdz. 80195

 
Pozostała działalność 1 500,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 1 500,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł 

6. Dział 852 Pomoc społeczna 1 700,00 zł 
Rozdz. 85295

 
Pozostała działalność 1 700,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 1 700,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 1 700,00 zł 

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 248,00 zł 
Rozdz. 85305

 
Żłobki 28 248,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 28 248,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 28 248,00 zł 

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 863,00 zł 
Rozdz. 85401

 
Świetlice szkolne 19 863,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 19 863,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 19 863,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 007,00 zł 
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 856,00 zł 
9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 108 000,00 zł 

Rozdz. 90002
 

Gospodarka odpadami 30 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 30 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł 
Rozdz. 90003

 
Oczyszczanie miast i wsi 28 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 28 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 28 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000,00 zł 
Rozdz. 90015

 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 50 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł 
10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 507,00 zł 

Rozdz. 92120
 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 19 507,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 19 507,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 19 507,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 507,00 zł 
Rozdz. 92195

 
Pozostała działalność 5 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 5 000,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł 

11. Dział 926 Kultura fizyczna 53 346,00 zł 
Rozdz. 92601

 
obiekty sportowe 43 346,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 43 346,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 43 346,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 346,00 zł 
Rozdz. 92605

 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 zł 

- wydatki bieżące, z tego: 10 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł 

§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1 024 592,00 zł 
1. Dział 600 Transport i łączność 34 160,00 zł 

Rozdz. 60016
 

Drogi publiczne gminne 34 160,00 zł 

- wydatki majątkowe 34 160,00 zł 
2. Dział 801 Oświata i wychowanie 852 632,00 zł 

Rozdz. 80101
 

Szkoły podstawowe 852 632,00 zł 

- wydatki majątkowe 852 632,00 zł 
3. Dział 758 Różne rozliczenia 117 700,00 zł 

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 117 700,00 zł 
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- wydatki majątkowe 117 700,00 zł 

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 100,00 zł 
Rozdz. 90001

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100,00 zł 

- wydatki majątkowe, z tego 100,00 zł 
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego 

100,00 zł 

Rozdz. 90019
 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

20 000,00 zł 

- wydatki majątkowe 20 000,00 zł 

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 800 000,00 zł 
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 800 000,00 zł 

§ 8. Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 
1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 62 512 900,00 zł 

- dochody ogółem 54 512 900,00 zł 
- dotacje na zadania zlecone 4 980 774,00 zł 
- przychody 8 000 000,00 zł 

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 62 512 900,00 zł 
- wydatki ogółem 55 907 908,00 zł 
- wydatki na zadania zlecone 4 980 774,00 zł 
- rezerwa ogólna -   zł 
- rezerwa celowa 101 302,00 zł 
- rozchody 6 604 992,00 zł 

3. Planowany deficyt budżetowy 1 395 008,00 zł 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Witold Rożałowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/126/2011

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/126/2011

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'



Przychody i rozchody

								Załącznik nr 1

								do Uchwały Nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach

								z dnia 28.12.2011

		Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja		Kwota

						par.		2012 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						8,000,000

		1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903		- 0

		2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		§ 931		- 0

		3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 950		- 0

		4.		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		§ 951		- 0

		5.		Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		§ 952		8,000,000

		6.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym		§ 952		- 0

		7.		Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957		- 0

		8.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994		- 0

		Rozchody ogółem:						6,604,992

		1.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963		- 0

		2.		Wykup innych papierów wartościowych		§ 982		- 0

		3.		Udzielone pożyczki i kredyty		§ 991		- 0

		4.		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		§ 992		4,824,992

		5.		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		§ 992		1,780,000

		6.		Przelewy na rachunki lokat		§ 994		- 0

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		§ 995		- 0

						PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

						WITOLD ROŻAŁOWSKI



&Lprzychody i rozchody - 2011 rok&CStrony &P z &N




Dotacje celowe

														Załącznik nr 2

														do Uchwały Nr  X/126/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach

														z dnia 28.12.2011

		DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

		GMINY KRAPKOWICE W 2011 ROKU

														w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa jednostki otrzymującej dotację		Paragraf		Nazwa zadania		Ogółem kwota dotacji

		1		2		3		4		4		5		6

		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												1,818,200.00

		Dotacje celowe												16,000.00

		1.		700		70078				2710		Dotacja celowa na usuwanie skutków nawałnicy w miejscowości Czepielowice z dnia 5 września 2011 r.		10,000.00

		2.		851		85154				2310		Wspieranie działań walki z alkoholizmem		6,000.00

		Dotacje podmiotowe												1,802,200.00

		1.		921		92109				2480		Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury		930,000.00

		2.		921		92116				2480		Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej		872,200.00

		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												1,138,662.00

		Dotacje celowe												405,162.00

		1.		750		75075		Stowarzyszenie Wspólnota Krapkowicka; KIK Krapkowice		2360		Organizowanie kontaktów międzygminnych i międzynarodowych w celu promocji gminy		18,110.00

		2.		801		80146				2360		Działalność organizacyjno - szkoleniowa w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli		15,000.00

		3.		801		80195				2360		Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania		2,000.00

		4.		851		85111				2710		Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu operacyjnego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.		5,000.00

		5.		852		85228		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle		2360		Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych		30,000.00

		6.		852		85228		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle		2820		Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych		80,000.00

		7.		852		85295		PZEiR, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		2820		Organizowanie opieki nad emerytami i rencistami oraz innych form opieki społecznej realizowanej przez organizacje pozarządowe		13,300.00

		8.		853		85305				2830		Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki		1,752.00

		9.		854		85412		ZHP		2360		Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym		20,000.00

		10.		921		92195		TSKN		2360		Działalność kulturalna na rzecz mniejszości narodowych		20,000.00

		11.		926		92605		LZS, KS UNIA, KS OTMĘT		2820		Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych		200,000.00

		Dotacje podmiotowe												733,500.00

		1.		801		80101				2590		Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów)		543,500.00

		2.		801		80101				2590		Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)		190,000.00

		OGÓŁEM DOTACJE												2,956,862.00

												PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

												WITOLD ROŻAŁOWSKI
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