
Załącznik Nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 57.284,18 zł w następujących źródłach dochodów:

Dział

Paragraf

754 Transport i łączność 550,00   

dotacja z Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu abonamentu w ramach systemu e-Remiza
550,00   

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

550,00   

801 Oświata i wychowanie 734,18   

dochody bieżące - program Erasmus + Projekt pn. „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej"
734,18   

2051

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

734,18   

921 Kultura fizyczna 56 000,00 

dochody majątkowe - dotacja ze środków Unii Europejskiej ze 

środków PO "Rybactwo i morze" na zadanie "Stworzenie ścieżki 

edukacyjnej - staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej"

56 000,00 

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

56 000,00 

OGÓŁEM 57 284,18

Załącznik Nr 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 57.284,18 zł na realizację następujących zadań:

Dział

Rozdz.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 550,00 

wydatki bieżące jednostki - UMiG: 550,00   

na zadania statutowe 550,00   

801 Oświata i wychowanie 734,18   

80101 Szkoły podstawowe 734,18   

wydatki bieżące jednostki -SP w Żarkach 734,18   

na wynagrodzenia 564,18   

na zadania statutowe 170,00   

926 Kultura fizyczna 74 000,00   

92601 Obiekty sportowe 74 000,00   

wydatki majątkowe na zadanie "Stworzenie ścieżki edukacyjnej 

- staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej"
74 000,00   

wydatki bieżące jednostki - UMiG:

na zadania statutowe

OGÓŁEM 75 284,18   

Źródło dochodu Zwiększenia Zmniejszenia

Treść Zwiększenia Zmniejszenia

18 000,00   

18 000,00   

18 000,00   

18 000,00   

18 000,00   


