UCHWAŁA NR.............................
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia ……………………… 2016r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z
2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.
1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854,
poz. 1890, poz. 2150 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§1
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 612.500,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

612.500,00

§2
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.233.634,00 zł
Dochody bieżące
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności
758 - Różne rozliczenia
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
Samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801 - Oświata i wychowanie
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
80104 - Przedszkola publiczne
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
852 - Pomoc społeczna
85216 - Zasiłki stałe
0970 Wpływy z różnych dochodów

36.900,00
36.900,00

174.650,00
174.650,00
64.174,00
27.478,00

36.696,00
314.410,00
107.500,00

206.910,00
5.000,00
5.000,00

926

- Kultura fizyczna
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
0970 Wpływy z różnych dochodów

30.500,00
30.500,00

Dochody majątkowe:
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych

13.000,00

13.000,00
600.000,00

600.000,00

§3
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę

1.273.484,00 zł

Dochody bieżące
801 - Oświata i wychowanie
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
80104 - Przedszkola publiczne
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług

59.174,00
22.478,00
36.696,00
314.410,00
107.500,00
206.910,00

Dochody majątkowe
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

49.900,00

49.900,00
850.000,00

850.000,00

§4
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 827.576,85 zł

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe

410.000,00
410.000,00

700 70095

801 80101

80103

80104

80110

852

854

900

85216

85401

90015

90095

921

92109

92120

Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku
150.000,00
Modernizacja chodnika w m. Nowe Kotkowice (w tym:F.S.) 73.000,00
80.000,00
Remont drogi gminnej w m. Chudoba
Remont ul. Powstańców w Twardawie
40.000,00
8.000,00
Wykonanie kanalizacji deszczowej w Twardawie
34.000,00
Remont ul. Fabrycznej w Głogówku
Przebudowa drogi gminnej Tomice-Góreczno
25.000,00
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
19.000,00
- na zadania statutowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
6.000,00
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki majątkowe
38.000,00
Adaptacja budynku świetlicy szkolnej na cele
oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1
Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
15.000,00
- na zadania statutowe
Gimnazja
wydatki bieżące , w tym:
22.200,00
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe:
50.000,00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych
w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
wydatki bieżące, w tym:
5.000,00
- dotacje na zadania bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
wydatki bieżące, w tym:
4.926,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym:
35.000,00
- na zadania statutowe
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
20.000,00
Montaż dodatkowych punktów świetlnych
oświetlenia ulicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące, w tym:
18.450,00
- na zadania statutowe
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące, w tym:
50.000,00
- dotacja na zadania bieżące
wydatki majątkowe

19.000,00

6.000,00

38.000,00

15.000,00

22.200,00

5.000,00

4.926,85

35.000,00

20.000,00

18.450,00

98.000,00

Głogówek, zamek (XIII/IV w.) remont dachu
wymiana instalacji odgromowej, wykonanie
kanalizacji deszczowej –III etap
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
Utwardzenie terenu przy boisku oraz zakup
i montaż piłkochwytów w Twardawie
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
92695 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
Wykonanie chodnika oraz zakup i montaż
bramy wjazdowej na Strzelnicy

48.000,00
20.000,00
20.000,00

54.500,00
54.500,00
11.500,00
11.500,00

§5
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 254.926,85 zł
801

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki majątkowe
Głogówek, zamek (XIII/IV w.) remont dachu
wymiana instalacji odgromowej, wykonanie
kanalizacji deszczowej –III etap

4.491,97
4.491,97
434,88
434,88

250.000,00

250.000,00

§6
W Uchwale Nr XV/4/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015r.
1) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok” przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji” przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU
Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogówek na
2016r.
Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2015 r. w kwocie
612.500,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.233.634,00 zł , z tego:
dochody bieżące – 620.634,00 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa –o kwotę 36.900,00 zł z tyt. opłat za trwały zarząd
nieruchomości,
- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 209.650,00 zł z tyt. zwiększonej subwencji
oświatowej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 373.584,00 zł – przesunięcie
w ramach korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej (zmiana Rozporządzenia Ministra
Finansów) – opłaty za wyżywienie i czesne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł z tyt. zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.500,00 zł z tytułu
odpłatności za bilety wstępu na pływalnię,
dochody majątkowe – 613.000,00 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa –o kwotę 13.000,00 zł wpływy z tyt. przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 600.000,00 zł – z tytułu
korekty kwoty dofinansowania przyznanego przez Ministra Kultury na remont zamku
w Głogówku oraz paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.273.484,00 zł , z tego:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 373.584,00 zł – przesunięcie w związku
ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 49.900,00 zł – korekta planu dochodów
z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 850.000,00
korekta kwoty dofinansowania na remont zamku w Głogówku.
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 827.576,85 zł, z tego:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza zadania inwestycyjne pn:
Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku - 150.000,00 zł
Modernizacja chodnika w m. Nowe Kotkowice - 73.000,00 zł
Remont drogi gminnej w m. Chudoba
- 80.000,00 zł
Remont ul. Powstańców w Twardawie
- 40.000,00 zł
Remont ul. Fabrycznej w Głogówku
- 34.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Tomice-Góreczno
- 25.000,00 zł
zwiększa się plan wydatków na zadania pn. Wykonanie kanalizacji deszczowej
w Twardawie (F.S.) o kwotę 8.000,00 zł,
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
19.000,00 zł z przeznaczeniem na pomalowanie pomieszczeń dworca PKP w Racławicach
Śląskich,

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe – zwiększenie planu wydatków bieżących
o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Głogówku,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadza się zadanie
pn. Adaptacja budynku świetlicy szkolnej na cele oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 –
38.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł
na remont budynku gospodarczego w Przedszkolu nr 4 w Głogówku,
- w rozdziale 80110 Gimnazja – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.200,00 zł,
z tego: 20.000,00 zł na remonty dla PG Nr 1 w Głogówku oraz 2.200,00 zł dla PG Nr 2
w Racławicach Śląskich na pomalowanie Izby Pamięci;
w ramach majątkowych wprowadza się zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych
w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich – 50.000,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń z pomocy społecznej płatnego z dotacji Wojewody Opolskiego 5.000,00 zł,
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – przesunięcie środków z rozdziału 80101 i 80110
na wynagrodzenia – 4.926,85 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się zadanie inwestycyjne
pn. Montaż dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - 35.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
20.000,00 zł związanych z gospodarką mieniem gminnym,
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o 18.450,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się pule środków
na dotacje na remont zabytków sakralnych – 50.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki
majątkowe o kwotę 48.000,00 zł (środki własne) na remont zamku w Głogówku,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.
Utwardzenie terenu przy boisku oraz zakup i montaż piłkochwytów w Twardawie –
20.000,00 zł,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 54.500,00 zł
- wstęp oraz przejazd na pływalnię w ramach nauki pływania (w tym: 30.500,00 zł
odpłatność uczestników),
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – wprowadza się zadanie pn. Wykonanie chodnika
oraz zakup i montaż bramy wjazdowej na Strzelnicy – 11.500,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 254.926,85 zł, z tego:
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 4.491,97 zł tytułem przesunięcia środków
na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych,
- w rozdziale 80110 Gimnazja – o kwotę 434,88 zł – przesunięcie na wynagrodzenia
w świetlicach szkolnych.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki
majątkowe w ramach planowanego dofinansowania o kwotę 250.000,00 zł.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 23.03.2016r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr....................
Rady Miejskiej w Głogówku z
dnia..............

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.
Lp.

Nazwa zadania

1

2

Rewitalizacja parku miejskiego
1. w Głogówku
Budowa chodnika
2. przy Biedronce
Remont dróg gminnych
3. w Zwiastowicach
Termomodernizacja budynku
4. Przedszkola Publicznego w
Racławicach Śl.
Remont nawierzchni drogi
5. Ul. Św. Anny w Głogówku
Głogówek, zamek (XIII/IV w/
6. remont dachu, wymiana instal.
odgromowej, wykonanie
kanalizacji deszczowej –III etap
Wykonanie dywanika
7. asfaltowego w
Dzierżysławicach
Wykonanie dywanika
8. asfaltowego w Błażejowicach
Dolnych
Zakup samochodu specjalnego

Klasyfikacja
budżetowa
3

Wartość zadania

Środki własne

4

5

90095

70.000,00

70.000,00

60016

70.000,00

70.000,00

60016

220.000,00

220.000,00

80104

150.000,00

150.000,00

60016

60.000,00

60.000,00

92120

706.450,00

106.450,00

60016

38.500,00

38.500,00

60016

31.500,00

31.500,00

w złotych
Środki
Budżet państwa
europejskie
6
7

600.000,00

9. pożarniczego dla OSP
Głogówek
Droga transportu rolnego
10. Wierzch-Wilków
Rozbudowa budynku OSP w
11. Mochowie

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Zakup programu
informatycznego /Referat
Oświaty/
Zakup zestawu narzędzi
hydraulicznych – OSP
Kazimierz
Zakup samochodu dla OSP
Rzepcze
Zakup motopompy szlamowej
dla OSP Stare Kotkowice
Zakup i montaż klimatyzacji –
Żłobek
Zakup kserokopiarki SP Nr 2
W Głogówku
Modernizacja boiska –
wykonanie wiaty – Racławice
Śl. (F.S.)
Budowa zaplecza szatniowego
oraz remont sanitariatów przy
boisku piłkarskim Fortuna
Głogówek
(w tym: F.S. Winiary )
Zakup i montaż piłkochwytów
– Kazimierz (F.S.)
Wykonanie kanalizacji

75412

800.000,00

240.000,00

60016

150.000,00

30.000,00

75412

170.000,00

170.000,00

75023

15.000,00

15.000,00

75412

12.000,00

12.000,00

75412

35.000,00

35.000,00

75412

5.940,00

5.940,00

85305

14.400,00

14.400,00

80101

5.000,00

5.000,00

92601

18.000,00

18.000,00

92109

26.831,00

26.831,00

92601

9.000,00

9.000,00

560.000,00
120.000,00

21. deszczowej w Twardawie
(F.S.)
22. Wymiana filtrów na basenie
Zakup kosiarki samojezdnej –
(F.S.)
23. traktorek - Kierpień
Modernizacja i doposażenie
24. placu zabaw – Zawada (F.S.)
Doposażenie placów zabaw –
25. Rzepcze, Dzierżysławice,
Głogowiec, Szonów
(F.S.)
Dywaniki asfaltowe:
(F.S.)
26. Leśnik, Szonów
27. Remonty chodników –
Mionów
(F.S.)
28. Remont dachu stodoły
wiejskiej – Mochów
(F.S.)
29. Rekultywacja dzikiego
wysypiska śmieci w
Racławicach Śl.
Oświetlenie boisk :
30. Twardawa, Kazimierz, Rzepcze
Stare Kotkowice
31. Dotacja dla Powiatu
Prudnickiego na budowę
chodnika w Dzierżysławicach
32. Dotacja dla Samorządu
Województwa Opolskiego na
zabudowę rowu w Szonowie
33. Remont chodnika w Głogówku
– ul. Głubczycka

60016

20.000,00

20.000,00

92601

60.000,00

60.000,00

90095

9.000,00

9.000,00

90095

11.555,00

11.555,00

90095

29.690,00

29.690,00

60016

17.552,00

17.552,00

60016

11.028,00

11.028,00

92109

10.000,00

10.000,00

90002

130.000,00

130.000,00

92601

44.000,00

44.000,00

60014

30.000,00

30.000,00

60013

100.000,00

100.000,00

60016

105.000,00

105.000,00

34.

35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

Montaż kontenerów zaplecza
sportowego
pełnowymiarowego boiska do
piłki nożnej w Głogówku
(dokumentacja techniczna)
Przebudowa drogi ul. Jana
Pawła II w Głogówku
Modernizacja chodnika w m.
Nowe Kotkowice (w tym: F.S.)
Remont drogi gminnej w m.
Chudoba
Remont ul. Powstańców w
Twardawie
Remont ul. Fabrycznej w
Głogówku
Przebudowa drogi gminnej
Tomice-Góreczno (dokum.)
Adaptacja budynku świetlicy
szkolnej na cele oddziału
przedszkolnego przy SP Nr 1
Modernizacja pomieszczeń
sanitarnych w Zespole Szkół w
Racławicach Śląskich
Utwardzenie nawierzchni przy
boisku oraz zakup i montaż
pilkochwytów w Twardawie
Wykonanie chodnika oraz
zakup i montaż bramy
wjazdowej na strzelnicę
Montaż dodatkowych
punktów świetlnych
oświetlenia ulicznego

92601

3.000,00

3.000,00

60016

150.000,00

150.000,00

60016

73.000,00

73.000,00

60016

80.000,00

80.000,00

60016

40.000,00

40.000,00

60016

34.000,00

34.000,00

60016

25.000,00

25.000,00

80103

38.000,00

38.000,00

80110

50.000,00

50.000,00

92601

20.000,00

20.000,00

92695

11.500,00

11.500,00

90015

35.000,00

35.000,00

RAZEM

x

3.744.946,00

2.464 .946,00

720.000,00

560.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ………………………….

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2016 rok
Jednostka dotowana
Dział

Rozdział

§

Rodzaj dotacji

Kwota

w złotych
Przeznaczenie dotacji

Jednostki sektora finansów publicznych
1.

Instytucje kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Głogówku

3. Jednostki samorządu terytorialnego

921

92109
92116
92118

2480
2480
2480

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

750.000,00
275.000,00
243.000,00

801

80146

2330

18.000,00

Dotacja na doradztwo
metodyczne

900

90013

2310

50.000,00

Dotacja do utrzymania
schroniska dla
bezdomnych zwierząt

600

60013

6300

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jedn. samorządu teryt.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
/Drogi publiczne wojewódzkie/

600

60014

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
/Drogi publiczne powiatowe/

100.000,00

30.000,00

Dotacja na działalność
statutową
Na działalność statutową

Zabudowa rowu w
Szonowie

Budowa chodnika w
Dzierżysławicach

Jednostki spoza sektora finansów publicznych
4. Pozostałe dotacje

852

2360

926

92605

2360

921

92120

2720

754

Ogółem dotacje

85295

x

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
„

Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75405

3000

75411

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy
„

x

x

x

182.000,00

180.000,00

169.000,00
10.000,00

10.000,00

2.017.000,00

Dotacja na realizację
zadań w zakresie
świadczenia usług opieki
społecznej
Dotacja na realizację
zadań własnych gminy w
zakresie kultury fiz.
Dotacja na remont i
konserwację obiektów
zabytkowych
Dla Policji na dodatkowe
patrole
Dla Powiatowej Straży
Pożarnej na pokrycie
kosztów utrzymania
x

