
4120 Sktadki na Fundusz Prac

Osob Niepelnosprawnych- wProwad:za sig kw

75022 Rady $rnin (miast i mi

4210 Zaktry materialow i lv)'P

Srodk6w na par. dokonuje si$ zmniejszeniav'r

w rozdziale 75023,

75023 Urzgdfi gmin (miast i
3020 Wydatki osob[we niezahczon

nadwyZk4 Srodkow na par. dbkonuje sig zmrLi

par.4170,4260

4140 Wplutf na PaiLstwowY

4120 Sktadki na Fundusz Prac

-w zwiqzkuznadv,ryirk4 Srodk6w na pal. dokonuje siq zmniejsfeniaw kwocre

9 000,00 przenosz4c napar. +170,4260

4170 Wynafrodzenia bezosobowe - w zwt4zku z niedoborem
L.',^^io 1? R1O OO nq rrnrnrxnr zleaenia

nuJe slQ

kwocie 13 810,00 na umowy zlecenta,

4260 Zakup energii - w zwrqzku z niedobor igkszenia w

zwigkszenia w kwocte

4260 Zakup energii - w zwrqzk.u z niedoborem dokonuje sig

kwocie 10 000,00 na energigl

4410 Podr6Pe sluZbowe krajowe -w zwi4zktznad 2k4 Srodk6w

napar. dokonuje sig zmniejqzeniaw kwocie 3 000,00 ptzenoszEcnapar.4IT0 4260

na par.

na par,

tzk4
4260

4500 Pozosltale podatki narzeczbudZet6w jednostek samo

terytorialnego -w z*i4zkuznadryLk4 Srodk6w napat. dokonuje sig nreJSzenla w

kwocie 154,00 przenosz4c t]la par. 4170,4260

75095 Pozodtala dzialalnoSd

4210 Zakufi tnateriral6w i wyposazenia znadvrryZk4

zk4 Srodkow

Sr'odk6w na pal. dokonuje s{E zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosz4c na

4300 Zakufi ustug pozostalych -w zwi4zkuznad'

na par. dokonuj e sig zmniej $ zenia vt kwocie 1 000,00 przenosz1c na par . 44I

751 Urzgdy naczelnych organ6w wladzy pafistwowej, ko troli i ochrony

prawa oraz s4downictwa

75108 Wybbry do liejmu i Senatu

4110 Skladki na ubezpieczenra spoleczne - w zwiqzk znadv'ryzk4

Srodk6w na par. dokonuj e siq zmniej szenia w kwocie 3 5 5, 1 8 przenosz4c do

260

r.4410,

Zk4 Srodk6w

.4r70



4120 Sktadl4i na Fundusz Pracy oraz SolidarnoSciowy Fundus

Osob Niepelnosprawnych - w zwrqzku z nadv,ryZk4 Srodk6w na par.

zmniejszenia w kwocie 50,28 przenoszEc napar.4170

4170 Wyna$rodzenia bezosobowe - w zwt4zku z niedoborem

zwigkszenia w kwocie 405,46 na umowy zle:pemakierowc6w OSP,

Wsparcia
konuje sig

znadvrryLk4
4r20

Wsparcia
ia w kwocie

zk4 Srodk6w

borem
kich,

ki systemu

,00 na

- w zwrqzku

nosz4c do par.

znadwy1k4
r.4240,

z niedoborem

754

801

BezpiQczeristwo publiczne i ochrona przeciwpo itar ow

75412 Ochot[rf,cze stra2e poilarne

41 10 Sktadki na uberzpieczenia sp$leczne - w zwr1zku
Srodkow na par. dokonuje sig zmniejszeniaw kwooie 40,00 przenosz1c do par

4120 Sktadlti na Fundusz Placy oraz SolidarnoSciowy Fundus

Osob Niepelnosprawnych - w zwi1zku z niedoborem dokonuje siE zwi
40,00 na skladki na Fundusz Pracy od um6w zleceh,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w zwrqzku z nad

na par. dokonuje sig zmniejqzeniaw kwocie 1 000;00 ptzenosz1cnapar.4210

4210 Zakup materiaLl6w i r,rvposa2enia - w zwrqzkuzni<
dokonuje sig zwigkszenia w kwocie 3 000,00 na paliwo do samochod6w str

4270 Zakuf,uslug remontowych -w zwrqzkuznad zk4 Srodk6w

na par. dokonuje sig zmniejizeniaw kwocie 2 000 j00 ptzenoszqc napar. 4210

OSwi4ta i wyrchowanie

80101 Szko$ podst:rwowe

2540 Dotacja podmiotowazbudzetu dla niepublicznej jedn,

oSwiaty- w zwi4zku z niedoborem dokonuje sig zwigkszenia w kwocie 54

dotacj e dla niepublicznych j pdnostelk oSwiatowych,

3020 Wydafki osobowe mezahczone do wynagrodzen
z niedoborem dokonuje sig frwigkszenia w kwocie 16 740,00 na dodatki dla

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w - w
nadwylk1 Srodkow na par. $okonujr; sig zmniejszeriaw kwocie 78 760,00 pt

2540 oraz3020

4120 Sktad|<i na Fundusz Pracy oraz SolidarnoSciowy Fund Wsparcia

Os6b Niepelnosprawnych -w zwtqzkuznadvrry2k4 rirodkow na par

zmntejszenia w kwocie 3 500,00 przenosz4c do par. 2540,
dokonuje sig

4210 Zaktp material6w i wyposazenia -w zwrqz

Srodk6w na par. dokonuje sf g zmniejszenia w kwocie 200,00 przenosz4c do

4240 Zakttfi sirodk6w dydaktycznych i ksi4zek - w zwr4zk

dokonuje sig zwigkszenia w kwocie 200,00 nazakup ksi42ek,

80103 Oddfialy przredszkolne w szkolach podstawowych
25 40 Dotacj a podrlriotow a z budLetu dla niepubH cznej j ednostki sy



Osob Niepelnosprawnych
zmniejszenia w kwocie 1 1 5,p0

w kwocie 1 000,00

wr4zkuz
ycieli

- w zwiqzku z, nadwy 2k4 Srodkow napaf. dokonuje siE

-w
przenosz4cdo 80101 p,ar. 2540,

3020 Wyda{ki osobowe niezaliczQne do wynagrodzen

niedoborem dokonuje siE z#igkszenia w kwocie 115,00 na dodatki dla

oddzial6w przedszkolnych,

4120 Skladlki na Fundusz Pracy orraz SolidarnoSciowy Fundu Wsparcia

80106

80149

Inne {ormy q'ychowania przedszkolnego

siq zwiqkszenia w kwocie 1 800,00 na skladki qd wynagrodzef pracownik

4120 Sktadfti na Fundusz Pracy oraz SolidarnoSciowy WsparciaFundu
na parOs6b Niepelnosprawnych - w zwiqzku 2 nadwy 2k4 Srodkow dokonuje sig.^-r'^^^""r^.'-''-.-._--_'-._-'-.J

zmniejszenia w kwocie 1 0Q0,00 prt enosz1c do par. 4110

11

przedszkolnych w innych gririnach,

4170 WynuigrodzerLia bezosobowe - w zwr4zku z nadwryZkq

dokonuje siq zmniejszematl,t kwocie 800,00 przerosz4c do par. 4110,

Realilacj a zadafi wym agaj 4cych stos owania specj al

85154

innych
wigkszenia w

dokonuje

k6w na par.

eJ organzacJl
w szkolach

i systemu

19 100,00 na

z niedoborem

znadvury|kq
par.

Wsparcia

nauki i metod pracy dla dpieci w przedszkolach, oddzialach przedszkol

p odstawowych i innych forrn ach wychowania przedszkolnego

2540 Dotad

oSwiaty

dotacjg dla

851 Ochllona zdrowia

Przediwdzialanie alkoholizmowi

4010 Wyn{grodzetria osobowe pracownik6w - w zw

dokonuje siE zwigkszenia W kwocie 50,00 na wynagrodzenie pracownika

4010,4210,4300,4610.

4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarno6ciowy Fund

Os6b Niepelnosprawnych - w zwtqzku z nadryZk4 Srodkow na pa

zmniejszenia w kwocie 1 3p0,00

dolconuje sig



-w zwrqzkuznad zk4 Srodkow

4210 Zal<ufi rnaterial6w i wyposaTenia - w zwr4zkuzni
dokonuje sig zwigkszenia w kwocie 4 275,00
Srodowiskow4,

nazy'kup material6w i wy nia na Swietlicg

4300 Zakuf, uslug trrozostalych - w zwiqzku z niedobore
zwigkszenia w kwocie Il 275,00 na niezbgdne uslugi dotyczEce realit
P r ze ciw dzial.ania Alko ho I i zfno wi,

4610 Kosztfz postgpowania s4douiego i prokuratorskiego - w iqzkuz

8s4

85401

t4zkuz

4170 Wynagrodzenia bezosobowd
na par. dokonuje sig zmniej$zeniaw kwocie 7 000i00

926

9260s

niedoborem dokonuje sig zr{iqkszerLia w kwocie I 300,00 na koszty s4do w sprawach
doty czycy ch przymusowegq leczenia

Edu kacvi na .opieka wvchowawcza

Swietlice szkolne

3020 Wydafiki osobowe mezaliczgne do wynagrodzen - w

rem

dokonuje sig
ji programu

ikow

Wsparcia

ich.

niedoborem dokonuje sig zWiqkszenia w kwocie 200,00 na dodatki dla
Swietlicy w Kroczewie,

4120 Skladfi na Fundusz Pracy oraz SolidarnoSciowy Fu
Os6b Niepelnosprawnych - w zwi4zku znadwyZk4 Srodk6w na par" dokonuje sig
zmniejszenia w kwocie 200j00 przenoszqc do par. 3020,

Kultrira frzyczna

Zada ia w zakresie hultury fizycznej

4260 Zakuf, energii - w zwiqzku z nadryLk4 Srodk6 napar.
dokonuje sig zmniejszenia i,ir kwocie 1 800,00 przenoszqc do par. 4300

dokonuje sig

luski

ski


