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UCHWAŁA NR IX/69/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. 

zm.),Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Mszczonów na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r, Nr 8, poz.322) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 271.239,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 39.900,00 zł. Plan dochodów 
budżetu Gminy ogółem wynosi 43.225.013,00 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271.239,00 zł i zmniejsza się o kwotę 39.900,00 zł, tj. do kwoty 40.901.350,00 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. 
„Dochody na 2011 rok” 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 298,360,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 67.021,00 zł. Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.176.947,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 215.320,00 zł i zmniejsza się o kwotę 67.021,00 zł , tj. do kwoty 35.926.257,00 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 83.040,00 zł, tj. do kwoty 8.250.690,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. 
„Wydatki na 2011 rok”. 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok” 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok”. 

5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej 
pn. „Dotacje podmiotowe w 2011r” 

6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej 
pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”. 

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią 
Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały 
Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”. 

8. § 12 pkt 2 zastępuje się: „2) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości 
wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/69/11 z dnia 25 maja 2011 r.

załączniki do uchwały

Zalacznik1.xls


zal nr 1

						DOCHODY

		Dział		Źródło dochodów		Ogółem						z tego :

												bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:

														dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

						Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie

		1		2		3						4		5		6		7		8		9

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23,178,761.00		222,492.00		23,401,253.00		23,401,253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty eksploatacyjnej		300,000.00		222,492.00		522,492.00		222,492.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,391,766.00		-22,035.00		1,369,731.00		1,171,131.00		100,730.41		568,801.59		198,600.00		182,195.00		16,405.00

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		728,732.00		-39,900.00		688,832.00		-39,900.00		-5,683.59		-34,216.41		0.00		0.00		0.00

				wpływ z różnych opłat		140,310.00		1,980.00		142,290.00		1,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0.00		15,885.00		15,885.00		15,885.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926		Kultura fizyczna		3,034,500.00		2,000.00		3,036,500.00		2,736,500.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00

				otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		42,993,674.00		231,339.00		43,225,013.00		40,901,350.00		3,980,669.43		1,023,347.57		2,323,663.00		247,195.00		1,666,468.00



&RZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2011 r

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						z tego :

														bieżące		majątkowe

								Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie

		1		2		3		4						5		6

		750				Administracja publiczna		4,169,080.00		56,323.00		4,225,403.00		4,164,299.00		61,104.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,805.00		29.00		319,834.00		29.00		0.00

				75023		Urzędu gmin		3,103,395.00		1,384.00		3,104,779.00		1,384.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		455,108.00		54,910.00		510,018.00		54,910.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,148,918.00		87,253.00		15,236,171.00		14,818,571.00		417,600.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,967,040.00		6,350.00		7,973,390.00		6,350.00		0.00

				80104		Przedszkola		1,980,453.00		38,831.00		2,019,284.00		38,831.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,349,200.00		42,072.00		3,391,272.00		42,072.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		205,350.00		36,103.00		241,453.00		241,453.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		43,000.00		36,103.00		79,103.00		36,103.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,978,308.00		16,000.00		3,994,308.00		1,495,926.00		2,498,382.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		745,967.00		16,000.00		761,967.00		0.00		16,000.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,570,526.00		-35,380.00		1,535,146.00		1,535,146.00		0.00

				92116		Biblioteki		319,790.00		-35,380.00		284,410.00		-35,380.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		4,542,167.00		71,040.00		4,613,207.00		3,849,767.00		763,440.00

				92601		Obiekty sportowe		668,400.00		10,000.00		678,400.00		10,000.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,485,367.00		61,040.00		3,546,407.00		-6,000.00		67,040.00

		Wydatki ogółem						43,945,608.00		231,339.00		44,176,947.00		35,926,257.00		8,250,690.00



&RZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 3

														WYDATKI BIEŻĄCE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu

																na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań

								Przed zmianą		Zmiana		Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		750				Administracja publiczna		4,107,976.00		56,323.00		4,164,299.00		3,962,217.16		2,841,258.16		1,120,959.00		20,434.00		181,647.84		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,805.00		29.00		319,834.00		29.00		0.00		29.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,053,395.00		1,384.00		3,054,779.00		1,384.00		0.00		1,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		455,108.00		54,910.00		510,018.00		54,910.00		12,430.00		42,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,731,318.00		87,253.00		14,818,571.00		13,251,770.00		10,961,962.00		2,289,808.00		518,049.00		343,200.00		705,552.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,568,740.00		6,350.00		7,575,090.00		6,350.00		-13,650.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		1,980,453.00		38,831.00		2,019,284.00		0.00		0.00		0.00		47,952.00		0.00		-9,121.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,349,200.00		42,072.00		3,391,272.00		42,072.00		3,742.00		38,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		205,350.00		36,103.00		241,453.00		157,450.00		149,750.00		7,700.00		0.00		84,003.00		0.00		0.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		43,000.00		36,103.00		79,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,103.00		0.00		0.00		0.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,570,526.00		-35,380.00		1,535,146.00		0.00		0.00		0.00		1,535,146.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92116		Biblioteki		319,790.00		-35,380.00		284,410.00		0.00		0.00		0.00		-35,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		3,845,767.00		4,000.00		3,849,767.00		3,448,767.00		1,581,071.00		1,867,696.00		338,400.00		62,600.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,457,367.00		-6,000.00		3,451,367.00		-6,000.00		0.00		-6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,777,958.00		148,299.00		35,926,257.00		27,247,642.16		17,055,235.72		10,192,406.44		2,538,307.00		4,396,110.84		852,277.00		46,360.00		845,560.00



&RZałacznik Nr 3 do Uchwały Nr  IX/69/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 4

										WYDATKI MAJĄTKOWE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego		Dotacje

																programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

								Przed zmianą		Zmiana		Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,482,382.00		16,000.00		2,498,382.00		1,378,382.00		258,612.00		0.00		0.00		1,120,000.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		660,000.00		16,000.00		676,000.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		696,400.00		67,040.00		763,440.00		763,440.00		568,400.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		28,000.00		67,040.00		95,040.00		67,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,167,650.00		83,040.00		8,250,690.00		6,924,966.00		2,760,696.00		0.00		0.00		1,325,724.00



&RZałacznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 5

		

		Dotacje podmiotowe w 2011 r.

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji		Zmiana +/-		Plan po zmianie

		1		2		3		4		5		6		7

		1		801		80104		Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie		470,097.00		47,952.00		518,049.00

		2		921		92109		Mszczonowski Ośrodek Kultury		1,250,736.00				1,250,736.00

		3		921		92116		Miejska Biblioteka Publiczna		319,790.00		-35,380.00		284,410.00

		Ogółem								2,040,623.00		12,572.00		2,053,195.00



&RZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 6

		

		Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

		Lp.		Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym:		ogółem		w tym:

										dotacje
(rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		-28,882.89		8,724,000.00		1 120 000,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów; wodociąg Marków Towarzystwo ul. Fabryczna; wodociąg łacznik ul. Skierniewicka; wodociąg Mszczonów ul. Czereśniowa, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich i ul. Projektowane bez nazwy; wodociąg ul. Tarczyńska II cz. 2; wodociąg Dwórzno; wodociąg Długowizna; zakup napowietrzacza na oczyszczalnię Grabce Józefpolskie; wodociąg Badowo Dańki		8,466,470.00		0.00		228,647.11

		Ogółem				-28,882.89		8,724,000.00		1,120,000.00		8,466,470.00		0.00		228,647.11



&RZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 7

		

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

												rok 2011		z tego źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty,   pozyczki , papiery wartościowe		środki pochodzące
z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		500		50095		Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej		671,329.00		454,377.00		454,377.00		0.00		A.  0,00
B.  0,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		2		600		60016		Budowa chodnika w ulicy Wschodniej		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Budow drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		200,000.00		200,000.00		135,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  65.000,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2,311,443.00		1,876,684.00		594,969.00		249,175.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		1,032,540.00		Urząd Miejski

		5		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		262,536.00		37,700.00		37,700.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		6		700		70005		Zakupy nieruchomości		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie		244,700.00		244,700.00		129,250.00		0.00		A. 115.450,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		9		801		80101		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie		135,200.00		135,200.00		71,350.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		10		801		80101		Zaklup sprzętu i tablicy multimedialnej		18,400.00		18,400.00		18,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		11		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		19,300.00		19,300.00		0.00		0.00		A. 2.895,00 
B.  0,00
C. 0,00		16,405.00		Gminne Centrum Informacji

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		12		851		85154		Zakup komputera na Świetlicę Środowiskową		3,200.00		3,200.00		3,200.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		13		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                    B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		14		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		15		853		85395		Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji		870,044.00		432,583.00		432,583.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		16		853		85395		Zakup kserokopiarki		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		17		900		90001		Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarka ściekową		46,000.00		46,000.00		46,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		18		900		90002		Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonanlności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		19		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		20		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego: osiedle "Tarczyńska II" ulica Generała Andersa, ulica Spacerowa w m. Sosnowica, Pawłowice		103,770.00		103,770.00		103,770.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		21		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		200,000.00		200,000.00		200,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		22		926		92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary		568,400.00		568,400.00		268,400.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		300,000.00		Urząd Miejski

		23		926		92604		Modernizacja instalacji centralnego orzewania i ciepłej wody użytkowej - hala sportowa		8,650.00		8,650.00		8,650.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		24		926		92604		Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego - Kompleks Basenów Termalnych		9,880.00		9,880.00		9,880.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		25		926		92604		Rozbudowa instalacji elektrycznej - Kompleks Basenów Termalnych		59,040.00		59,040.00		59,040.00		0.00		A. 0,00                      B. 0,00                        C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		26		926		92604		Zakup klimatyzatora i pompowanego balonu reklamowego Kompleksu Basenów Termalnych		17,470.00		17,470.00		17,470.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,150,362.00		4,836,354.00		2,991,039.00		249,175.00		247,195.00		1,348,945.00		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła
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