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Urzgdy Wo.jew6dzkie

material6w i wyposa2enia

Zakup rnaterial6w i wyposaZen ia

uslug zdrowotnych

Zakup uslug pozostalych

Dowo2enie uczni(rw do szk6l
p material6w i wyposaZenia

Zakup Lrslug rer.nontowych

tuslug pozostalych

Dz ta.;k;p;i,.r.ter"r.i""-<*iaa.* ir.,dr-rr.i
bl.siec i telelbn.

PodroZe sluZbowe kra.jowe

sy na ZFSS

Centrum Ksztalcen ia LJstaw. iprakt.zawird.
Wynagrodzenia osobowe pracown ik6w
Zakup uslug dosiip, a" S".i f"r"*"i

Przec iwdzialan ie alkoholizlnowr

material6w i wyposaZenia

p energtl

Zakup uslug pozostalych

200,

lenie pracown ikow n iebgdqcych

Pozostala dzialalnoid
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeli

up material6w i wyposaZenia

Wynagrodzeniaosobowe pracowrrik6w -
Wynagrodze n ia hezosobowe

material6w i wyposaZen ia

Podr62e sluZbowe kra.jowe

r.830,00
p material6w i wyposaZenia

up uslug zdrowotnych

p uslug pozostalych

Opt.z tyt.zakupu usl.(elekom.swiad.w

24.264.00

5.000.

t64.

24.264.00

ushrg dostgpLr do-ieci l;te.'ret



85212

p material6w i wyposaZenia

Zakup uslug pozostalych

Gospodarka komunalna i ochrona Srodow.

30. t32,00 30. t32,00

Zakup uslug pozostalych

Opl.z tyt.zakupu usl.telekom.Swiad.w
staei.publ. teletbn.
R62ne oplaty i skladki

Szkolen ie pracownik6w n iebgd4cych

p uslug pozostalych

Utrzymanie zieleni w miastach i grninach

Zakup material6w i wyposaZenia

Oiwietlen ie ulic. plac6w i dr6g

20.000.00

I r.402.00

I t.000,

15.660.

r5.000.

I r.402.00

.z tyt.zakupu usl.telekom.iwiao.w
i.pu bl. telelbn.

Pomoc spoleczna

wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z fLrnd.
liment.oraz skladki na u bezp.emerytalne i

rentowe z u bezoieczenia

uslug remontowych

Zakup uslug pozostalych

Pozostala dzialalno56

p enelgii

p uslug pozostalych

Podr'62e sluZbowe kra.jowe

Odpisy na ZIr

Kultura fizyczna i sport
biekty sportowe

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeh

Zakup material6w i wyposaZenia 35.660,00
up uslug pozostalych

R62ne oplaty i skladki

ria w zakresie kultury fizycznej isportu
Wynagrodzenia osobowe pracown ik(rw
Wynagrodzenia osobowe przc.o*'riILi*
Skladki na u bezpieczcn ia spoleczne

3.741,07



4t t9 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 568,27
4127 Skladki na FP 5 t9,38
4129 Skladki na FP 9t,66
4177 Wynagrodzen ia bezosobowe 24.939,00
4t79 Wynagrodzenia bezosobowe 4.40 | ,00

Uzasadnienie - zmiany w planach sq spowodowane :

- bieZqcq dzialalnoSciq
- zwigkszonymi kosztami energii elektrycznej
- zwigkszon4 oplat4 za korzystanie ze Srodowiska w I p6lroczu 20 | | r. z tytulu poboru w6d
- zatrudnieniem logopedy na umowQ zlecenie w SP w l-qcku
- zwigkszonym zapotrzebowan iem na wyjazdy slu2bowe
- wigkszym odbiorem Sciek6w
- przeprowadzeniem remontu blacharki w autobusie dowoZqcym dzieci do szk6l
- rozliczeniem odpisu na ZFSS
- ubezpieczeniem od szk6d na hali sportowej
- wykonaniem uslugi montaZu urzqdzeh przeciwpan icznych na halisportowej

$3

w6jt Gminy zloLy sprawozdanie z wykonania postanowie6 niniejszego zarz4dzeniaw terminie
ustalonym do zloZenia sprawozdari z wykonania bud2etu.

$4

zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podigcia i obowi4zuje w roku kalendarzowym 201 |


