
                                  Załącznik nr 6
Tabela nr 1

do uchwały budżetowej Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.12.2010 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań 
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

851 Ochrona zdrowia 45.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego

45.000

926 Kultura fizyczna i sport 3.000
92695 Pozostała działalność 3.000

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

3.000

Razem 48.000



                                 
 Załącznik nr 6

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej Nr III/17/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.12.2010 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań 
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

801 Oświata i wychowanie 90.330
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.830

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

17.830

80195 Pozostała działalność 72.500
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

72.500

851 Ochrona zdrowia 7.000
85195 Pozostała działalność 7.000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

7.000

852 Pomoc społeczna 5.000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne
360

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

360

926 Kultura fizyczna i sport 2.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

2.000

       Razem 104.690
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