
w złotych

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Plan na   

2010 rok

1 2 3 4 5

400 211 547

40003 211 547

6638

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

211 547

801 1 263 899

80104 1 233 899

6638

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

1 233 899

80113 30 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 

powiatów na dofinansowanie zadań bieŜących
30 000

900 2 174 840
90001 1 933 169

6638

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

1 933 169

90002 241 671

6638

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

172 500

6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

69 171

921 1 099 300
92116 30 000

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego

30 000

92120 1 069 300

6638

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

1 069 300

4 749 586

Biblioteki

Gospodarka odpadami 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie energii elektrycznej

Oświata i wychowanie

DowoŜenie uczniów do szkół

Przedszkola

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok

Dochody 

Razem:

                                   Przewodniczący Rady

                                     Jarosław Iwanyszczuk

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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