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UCIIWAŁA l\R 177lxx/2009

RADY GMINY w RoŹWIENICY
z dnia 29 sĘcznia 2009 roku.

w sprawie: budżetu Gminy Roźwienica na rok 2009.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt. 9 lit. ',d", lit' ,'i'', pk. 10

i art. 51 ust. 2 wstaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmimy.rn (tekst

je<lnoliĘ Dz. U. Nr 142 z 200lr.poz.l591 nniala DZU.z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr

62,po2.558, Nr 113, po2.984,Nr153, poz.1271, Nr 2l4,poz.l806,Dz.IJ.z 2003 r.Nr

80,poz.l17, Nrló2, poz.l5ó8, Dz'U. z 2004 r. Nr l02,poz'1055, Nr l l6 poz.1203)

oraz aft.165,T1'182'ań.184,art.l88 ust.2,art'l95 ust.2 i afi'198 ust'2 ustawy z dnia

30 częrwca 2005 roku o finansach publiczrrych (Dz. U. Nr 249 ,

poz'2l04,zm'Dz.U.Nr 169' poz.1420) Rada Gminy w Roźwienicy

uchwala' co następuje:

&l.l.Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009 zgodnie z załącanikiem Nr l
do niniejszej uchwĄ w wysokości 14.549.203 zł.

2. Ustala się wyda&i budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załączrikiem Nr 2 do

niniejszej uchwaĘ w wysokości 19.43Ż.Ż9'l zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z b/tułu spłat rat kedytow i poĄczek w wysokości

343.060 zł zgodnie z załączrrikiem Nr 4.

4. Ustala się planowany dęfic}t bud]żetu na kwotę 4'883'094 zł.

5. Zródłem sfinalsowania planowanego dęfic}tu budżętu w wysokości 4'883'094

zł będą przychody pochodzące z ty'tułu kedlów zaciągniętych w bankach



krajowych.

ó. Ustala się wydatki mająt}owe w roku 2009 zgodnie z załącaikiem Nr 3.

&2. Tworzy się rezerwę ogólną budzefu w kwocię 5.000 zł '

&3. Ustala się dochody i wydatki związale z realizacją zadań z zal<ręsll

administracji rządowej i inrrych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z

załączrikiem Nr 5.

&4. |. Ustala się dochody w kwocie 40.425 zł z ftułrr uydawania zezwolen na

sprzedaż napojów alkoholovych oraz wydatki w kwocię 39.425 zł na realizację

zadań okeślonych w gninnym programie profilaltyki i rozwiągywarria problemów

alkoholowych.

l. Ustala się wydatki w kwocie 1'000 zł na realizac1ę zadń określonych w

grninnym programie przeciwdziałania narkomanii'

&5. Wyodrębnia się środki na dofilansowanie doskonalenia zawodowego

nauczycieli, w tym organżację systemu doTadżwa zawodowego w wysokości

39 '7oo zł tj' Iyo planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

&ó. 1' Ustala się dotacje podmiotowe dla gnrinnych insq'tucji kultury la łączną

kwotę 40.000 zł zgodnie z załączrikiem Nr 6 w tym:

- Gmirma Biblioteka Publiczna - 40.000 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu z łtułu dotacji celowych z budżętu Gminy na

sfinansowanie zadń własnych zloconym podmiotom nie należącym do sektora

finansów publiczrrych i nię <lziałających w celu osiągnięcia zysku na podstawie



ustawy o działalności poż}'tku publicznego i wolontariacie w wysokości 213.468 zł

zgodlie z załącznikiem Nr 7 na zadania w zakręsie:

l. l.Nauki. edukacji. oświary i wychowania

a) na dowóz dzieci niepefoiosprawnych realizujących obowiązek szkolny do

ośrodka Rehabilitacyjno _ Edukacyjno wychowawczego w Jarosławiu na

e)

kwotę 27 .968 zł

1.2. Upowszecbnianie kultury fizycznej i sportu:

z zakesu działahości szkoleniowej dzieci i nłodzieĘ z tęręnu gniny

Roźwienica piłce nożnej w miejscowości Roźwięnica na kwotę 90.000 zł

z za.kręsu działalności szkoleniowej dzieci i młodzieĘ z terenu gminy

Roźwienica w miejscowości Rudołowice w piłce nożrej na kwotę 2ó.000 zł

z zakesu &iałahości szkoleniowej dzieci i młodzieĘ z teręnu gminy

Roźwienica w piłce nożnej w miejscowości Węgierka na kwotę 22.000 zł

z zaktesu clziałalności szkoleniowej dzięct i młodzięży z terenu gminy

Roźwienica w piłce nożnej, siatkowej, lękkoatlętyce przy Szkole

Podstawowej w miejscowości T1miowice na kwotę 5.000 zł

z zakęsu działalności szkoleniowej dzięci i młodzieży w piłce nożlej'

siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w miejscowości

Rudołowice na kwotę 3'500 zł

z zakresu działalności szkoleniowej dzieci i nłodziezy w piłce nożrej 
'

siatkowej ,lekkoatle Ęce przy Zespole Szkół w Węgierce na kwotę 3 '000 zł

z zabesl działalności szkoleniowej dzieci i młodzieĘ w piłce nożnęj i

siatkowej ,lekkoatlelycę przy z*pol'ę Szkół w RoźwienĘ na kwotę 5.000 zł

t'3. Kultury, szfuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

z zaklesu organlzacji impręz kulfuralnych na teręnię grriny Roźwienica na

kwotę 20.000 zł

rozwljanie kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów ludowych przy

h)

r)

l)

b)

c)

d)

c)

t
k)



Stowarzyszeniu Miłośników Tradycji Ludovych "Familia" Rudołowice

l l.000 zł

&7. Ustala się plan prrychodów Gmirrnego Funduszu ocbrony Środowiska

i Gospodarki Worlnej w wysokości 8.000 zł i wydatków w wysokości

7 .500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwĄ.

&8' Upowa:źnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków

w ramach działów klasy|rkacji buÓżetowej.

&9. Upoważria się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązń na

zad,uiabieżące z $tłu umów , których realizacja w roku następn}m jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jeclnostki i termin zapłaty upĄiwa w

roku następn}.m do łącanej kwory 1'500.000 zł .

&t0' Upoważnia się wójta Gminy do zacjągańabęd'tów i pożyczek na

pokrycie *ystępującego w ciąu rol-u przejściowego defiqtu budżętu do

-' wysokości 300'000 zł.

Ustala się roczne limĘ dla:

1' zobowiązń z tytufu zaciągarrych keĄ'tów i pożyczek na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego defic}tu w kwocię 300.000 zł

2 . zobowiązai z qtlłu zaciryalych poĘczek i kedytów na polcycie

planowanego deficytu budżęfu w kwocię 4 '883.094 zł.



&l1. Ustala się roczne limĘ dla :

1. zobowiązań z qtułu nowych połc zek zaciąganych na spłatę wcześniej

zaciągniętych ńbowiązań z tytvłu zaciągnięfch poĄczek w kwocie

343 '060 zł

&12. Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy'

&13. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia z mocą od 1 srycznia 2009 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzięnniku Urzędovym Województwa Podkarpackiego.

r^{ /1.
Llt (tl au t! LL! ę(.



Załącmik Nr 1

do UchwĄ Rady Gminy Nr 177,ĄCt/2009
z dnia 29 sfuczńa 2009 roku.

DOCHODY GMIIIY ROZWIENICA NA ROK 2009.

Dńal Wyszczególnienie Kwota

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,
gaz i wodę

210.000

- w1rływy z usfug 210.000

700 Gospodarka nieszkaniowa 10ó.400

lvpłylYy Z najmu i dzierżawy nieruchomości
gruntów grrriny /cąmszel
wpŁywy z opłaty za wieczyste uż1tkowanie
nieruchomości gminy
rłpĘwy ze sprzedaŻy gruntów i budynków gmin:
w fim maiatkowe

40.000

4.000

62.400
62.400

750 Adninistracja Publiczna 59.961

wpĘwy z najmu i dzierzawy nieruchomości gminy
dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na
realizac1ę zadańbieżących z zauJesn administracj i
rządowej oraz inrrych zadń zleconych gminie
ustawami
dochody w zwipku z realizacjązadai z zakesn
adminisnacji rządowej oraz innych zleconych
sminie ustawami

8.900
42 061

000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.28s

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
r e a|lzzcję zadań bieżących z zakesu administracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

1^285



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

2.439.217

vpĘwy z podatku rolnego
wpĘwy z podatku leśnego
rłpĘwy z podatku od nieruchomości
wpĘwy z podatku od środków transportowych
wpłyrły z podatku od spadków i darowizn
rłpĘrły z opłaty skarbowej
udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych
podatek od cz}Tności cyrvi lnoprawnych
odsetki za zwłokę
włylory z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
wpływy z opłaty eksploatac1j nej
wpĘwy z opłat za koncesje

ó87.000
22.000

580.000
70.000
15.000
20.000

894.792

40.000
10.000
40.42s

40.000
20.000

758 Róźne rozliczenia 8.ó15.940

część oświatowa
część wyrównawcza z tego'.
kwota podstawowa
kwota uzupetniaj ąca
część równowaŹąca

4.s14.463
3.891.885
3.583.427

308.458
z09.59Ż

801 oświata i Wychowanie 6.000

- wpĘwy z najmu nieruchomości 6.000

8s2 Pomoc Społeczna 2.810.400

- dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na
r eallzację zadzń bieżących z zakesu administracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

2 505.500



_ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realżację własnych zadań bieĄcych grnin

304.900

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000

opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji
oplaty za prrylącza do sieci kanalizacyjnej
opłaĘ za wywóz śmieci

170.000
20.000

110.000

oGÓŁEM 14-549.Ż03

O L|/ł La tr,



Załączmk w 2
do uchwĄ Rady Gminy w 177/XXl2009
z dnta 29 stycnla 2009 roku.

WYDATKI GMINY RoŹwIENIcA NA RoK 2009.

Dział

Rozd

zi^ł

Wyszczłgólnienie

Kwota

u0 RoLNICTwo I ŁowIECTwo 13.740

01030
Izby Rolnicze

13.7 40

a) vydatW bieźące 13.740

020 LEŚNIcTwo 18.000

02001 Gospodarka leśna

a) wydntki bieżące

18.000

18.000

400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W

ENERGlĘ
NI NI'TR\/.-7NA GAZ T \ ODN

619.500

40002 Dostarczanie wody ó19.500

a) bydarki bieżące'

Am:
v y n agro dzenia i 1m cho dne l,y na go dzłń

b) wdałki irrweslrc'jne p.łt'' ttykonanie dokunentacji do
lozbudol'y ,łjęłia i sieci wodoei4gowej w łt Wola Roźwienicka''

269.500

62.400
3 50.000



600 TRANSPoRT I ŁĄCZNoŚĆ 1.291.550

ó0016 Drogi publiczne gminne 1.291.550

a) wdarki bieżące

b) wydatki inweslycyjńe p.rL

,plz"budrnod dlogi Wol1, R.rźwie ickd _ B!stlowi!:e''

" brtdowa nastu hd fzece Mleczka w nL Pełnlrrlczp"

200.000

891.5s0

200.000

700 GOSPODARKA MIESZKA}IIOWA 415.000

70005 Gospodarka gruntami i ni€ruchomościami 415.000

a) rydatki bieźące
b) wydatki inweslycyjne p.n:

- ,,płzebutLowa i lozbudr la lłDK Choraów 
''

- ,wolno stojąca scend l, ,rlTrnioł,ice''
-,lymiaru pokrycił dadra$ego na budynku ńier'ia
konunalnego w Roźwieniąt''
- ,,pmjekt na płzebutlowę, nadb,ldowę i lozbudow budynh,
miłnia komllnalne*o w Roźwienicy''

160.000

170.000
30.000

30.000

25.000

710 DZIAŁALNoŚC UsŁUGowA 4s.000

71004 P|any zagospodarowania prz€strz€nn€go

a) w.lońki bieirłce

4s.000

45.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.776.061

42.06175011 Urzędy wojewódzkie

Ą wydotki bieżąceĄułlu państwa/
w tym:

wwagłodzenia i p.Ehodn" w!!t!94y!-

42.061

42.061
------------::

65.000750ŻŻ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)



a) wdlrtki bieźnce 65.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prrwach powiatu)

a) tydatki bieżące
w tlnt:

wnagrod?pnia i pochodne od u4łrulgrodzpti

b) tłydatki inwes$ąjne p.n'' wkonanie projektu
madełniucji Urzęd, Gmir.y "i .zlrkup spfątu
kormrubroweso"

1.ó40.000

1.570.000

1.250.000

70.000

75095 Pozostała działalność

a) wdalki buące

29.000

29.000

75r

URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw
w ŁADZY PANsTwowEJ' KoNTRoLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
sĄDowNIcTwA

1.28s

75101 Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
a) *ydalki bieźące (budżet pałóstwa)

t ly^*
twnąsmdzpnia i rmchadne od twnagrodrłń

1.285

1.2E5

1.285

754
BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZNE
I oCHRoNA PRZECIWPożARoWA

173.000

7s{lŻ ochotnicze straże pożarne 171.000

a) łytloiki bieżące:
w l!żrr:

- blnagrodzenia i p&hodne lynagłodzai
włdatki inwest .!i e p-n '' zdkw tatopomy''

155.000

3ó'000
16.000

75414 Obrona ctrvilna
2.000

a) *ydalki bkżqce 2.000



756

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD
osÓB FIZYCZNYCH I oD INNYCH
JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYCH
osoBowoŚCl PRAWNEJ oRAZ
WYDATKIZWĘZANE Z IcH POBoREM

40.000

75647
Pobór podatków' op|at i nie podatkowych należności
budżetołTch

40.000

a) wydatki bieźące:
v r!m:

- tynagłodzenił i pt chodne od wnagrcdzeń
40.000
18.000

757
oBsŁI]GA DŁUGU PUBLICZNEGo 50.000

75702
Obsluga papierów wartościowych, kr€dytów i
połczek j.s't.

a) bydrtki bieiące
włm:

obsluea dlusu i.s,t

s0.000

50.u0

s0.000

758
RÓżNE RoZLICZENIA 5.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe

d) wdarki bieiące

s.000

s.000

801 oŚwIATAIwYCHowANIE 7.t65.836

80101
SzkoĘ Podstawowe

a) 'lly.lorki biei:ące
v lt'rn:

wndglodzprria osobowe i pocholrłre od blhagrcdza|
b) ,rydalki ini'estY.Yine P.rL ,

:' budowa szlalty w lłoli Węgierskiej'' 

-

4.494.332

3.419.332

2.740.000

1.075.000



80110 Gimnazj a

a) łłydatki bieżące
w lym:

włrdglodzer'i!, o'obowe i 1mchodne od wynagłodzeń
b) łvydalki inwesĘcyjne :p.n '\pmiana dł2wi i dolmsaźpnie sal
lek yjńrch"
c) ,e nanodernizacja budynku Zespolu Szkółw lłęgietce"

2025.000

1.905.000

1.610.000
20.000

100.000

80113 Dowożenie uczniów do szkól

a) |Dddtki bieżące
wEm:

- dotącie

203.604

203.604 .

27.968

80103
oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych

a) łłydatki bieiące
wEm:

wndgroalzenia osobov,e i pochodne od aynagmdzerą

3E0.000

380.000

328.000

8014ó Dokształcanie i doskona|enie nauczycieli 39.700

a) wdarki bież1Łłe
w lyłn:
,lrugłodzenia osobowe i pocho&te od vynagrod6ai

s9.700

19.738

80195
Pozostała działalność
a) łydatW bieź4ce

23.200
23.200



851 OCHRONAZDROWIA 40.42s

8s1s3 Zwalczanie narkomanii
d) 'ydatki bieiące

1.000
1.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) Ą,dr'tki bieace
w ryrfu:

Ąnagłodzenia osollowe i pochodne od *ynagodzaó

39.42s

39.425

11.000

852
PoMoCSPoŁECZNA 3.0r 1.400

85202

DoMY PoMoCY sPoŁECzNEJ

a) łydalki bieź:ące (butlźd gminy)

ss.000

55.000

85212
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpiecz€nia emer}talne i rentowe z
ubezoieczenia soołecznego

2.4Ż6'700

a) vydnlki bieżące: /btldu wlstw/
wt rn:
twnaełoilzeniL ośob<nłre i pochodne od wnagtodzeń

2.426.700

31.000

8s213
Skladki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
sDołecznei oraz niektóre świadczenia rodzinn€

8.700

a)wddrki bieżą@ (burlź,et pafutwa) 8.700

a5Ż14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia

188.500



a) wydańki bieżące:
- brrdźa, pańshra
- brlttw grniny
- udania włcsne

188.500
70.100
20.000
98.400

852t5 Dodatki nieszkaniowe

a) $ydatki bieżącepudżet gminy)

5.000

5.000

85219 Ośrodki pomocy spolecznej

a) vydatki bi2żące;

- za&uia ł+'łasne

- budfut grnirry
w lym:

- tn asrcdrenia i Dochodne łwnasrodzań

153.500

153.500

4i.500
70.tMO

145.000

85Ż28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze
a) łydłlki bieźlące ( budżet sniny)

1.000
1.000

85295 Pozostala dzirlalność

a) vydalki bieżqce;
- budźrt gminy
- zadania vlłsne

173.000

173.000
50.000

123.000

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.000

8s415 Pomoc materialna dla uczniów
1.000

a) lDdatki bieiące
1.000

900
GOSPODARKA KOMT]NALNA I OCHRONA
Śnonowrsxł

4.540.500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4.2ó0.000



a) uydalki bieźące'

'ł4n:- wlnagrod.pnia i Frchadne
b) l,ldatki in1łeśt q,jne p.rL'' lykohanie sieci kanfulizacljnej

w ,rL Roźwierricd, Mokra' Radoło 'ice' Wkckałice' Węgiełka'
Tvniowi<P, Chorvów''

310.000

77.600
3.950.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi

a) łłydatki bieiące
v tym:

- rwndstudzenia i D{rchodne

160.000
160.000

45.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) b!.latki biefuce

500
s00

9001s ośńetlenie ulic' placów i dróg

a) wydatki bieiące
b) Wdalki ilw8tfcyjne p. rL " projeku i badot d nowych

p unklów oświetlenia ulicłtego''

120.000

100.000
20,000

921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A
NARODOWEGO

71.000

9Ż116 Biblioteki
40.000

bydarki bieźące
lł llrrr:

dotlrcje

40.000

10.000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
31.000

a) wdathi bieźące
w tym:

dotacje

31.000

31.000

926 KI]LTURA FIZYCZNA I SPORT
154.000

92605 Zadania w zakresie kultury lizycznej i sportu
154.000



a) lydatki bieżące
w t!m:

dorĄcje

154.000

154.000

oGoŁE M 19.432.297
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zełecznik nl 1 , '
do Uchwały Radyb4riny ff lłt\XXIN

z dniał-9' l d*oku ' ' /

Przychody ogółem: 4.883.094

1. Kredyty s 9s2 4.883.094

2 Pożyczki s 9s2 x

3
PożycŻki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałęm środków pochodzących z budżetu UE s 903

4. sp}aty pożyczek udzielonych s 951

5. Prywatyzacja majątku jś s 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych s 957

7. Papiery wańościowe (obligacje) s 931

nne źródła (wolne środki) s gss

Rozchody ogólem: 343 060

1. spłaty kredytów s 992 258.060

2 spłaty pożyczek s 992 85.000

3
spłaty poźyczek otŻymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
oochodzacvch z budżetu UE

$ 963

4 Udzielone pożyczki $ 991 x

5. Lokaty s 994

6. Wykup papierów wańościowych (obligacji) s 982

7. Rozchody z tytufu innych rozliczeń s 99s

ft, u',u,n,
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do uchwaly Rady Gminy nr
załącŻnik nt 6

1771{X2009 z dnia 29 styc.znia 2OOg roku.

Dotacje podmiotowe* w 2009r.

' nogądatyczyć plzedszko|i samorządowch (a!ź' 80 ust 4 i a!ź' 90 ust' 4 ustawy o systemie oświaty
W związku z ai. 106 ust' 2 plł 2 i aft. 1u ust' 1 pkt 14 ustaw o frnansach publicznych)

(' kol. 4 do wykoEystania fakultatywnego)

r-l al
U V, Ct L/Cł LL! ?(,

Biblioteka Gminna



ZałącnikNr 7
do uchwaĘ Nr 177 /xx/Ż009
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia29 sĘczlia2009

Dotacje celowe na zadania własne gniny realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora fnansów publicznych w 2009 roku.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota dotacji

1. 801 801 l3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych
realizuj ących obowiązek szkolny
do ośrodka Reh.-Eduk.-Wych. W
Jarosławiu

27 .968

z. 92^l 92105 organżacja imprez kulturalrrych
na terenie gminy Roźwienica

31.000

3. 9Ż6 92605 - działaIrrość szkolęniowa
sportowa dzieci i młodzieĘ z
terenu gminy Roźwienica w piłce
nożnej w miejscowości
Roźwienica
- działalność szkoleniowa dzieci i
młodzieży z terenu gminy
Roźwienica w miejscowości
Rudołowie w piłce nożrej
- <lziałalnośó szkoleniowa dzieci i
młodzieży z terenu gminy
Roźwienica w piłce nożrej w
miejscowości Węgierka
_ działalnośó szkolęniowa dzieci i
młodzieĘ w piłce noźnej,
siatkowei. lekłoatletYce przy

90.000

26.000

2Ż.000

5.000



Szkolę Podstawowej miej scowości
T1łriowice
- działalność szkolęniowa w piłce
nożnej ,siatkowej , lekkoadeĘce
przy Szkole Podstawowej w
miejscowości Rudołowice
- działalność szkoleniowa dzieci i
młodzieĄ w piłce nożnej i
siatkowej przy Zespole Szkół w
Węgierce
- działalność szkolęniowa dzieci i
młodzieży w piłce nożnej i
siatkowej przy Zespole Szkół w
Roźwienicy

213.468

uL e(
-l r[t

(11 PI u,,,



Strona 1

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zał.Nr 8_09

zal.8-09

środków obrotowych na początek roku

PrŻychody

Wydatki

!!d"t!l!.ą""

Wydatki majątkowe

stan śiodków obiotowych na koniec roku

d, 01t,,,,,,,


