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Plan
budżetu na 2009 rok

CZEŚC oPISowA Do PLANU BUDZETU GMINY STARA BŁoTNICA

W przedkładanym planie budietu na 2009 rok r'vielkość dochodóu, została
ustalona na podstart'ie przerr.id1.rvanego rt1'konania dochodólt. r,vłasn1'ch z'a 2008
rok ze szczególn1''nr uwzględnieniem rvykonania dochodór,v na dzicń 30.09.2008 r.

1. prz1' naliczaniu dochodów z podatkórt' grniny tj. podatku rolnego, podatku
od nicruchorlości' podatku od środkórł' transpońort1.ch urvzg1ędniono
w1'konanie za III kwartał,v 2008 roku. pou'ierzchnię do opodatkowania. iak
rórvnieŹ liczbę samochodórv opodatkorvanych na dziell 30.09.2008r.
Do naliozenia podatku przyjęto start'ki podatku uchrvalone na 2009 rok,

2. Szacunek udziałólt. opańo o przewid1.rvane wykonanie dochodórt.
przekaz1'wan-vch pr zez LJ r zęd,v Skarb orłe

3 ' Urvzglcdniono rórvnież zarviadomienie Ministra Finansórt' z dnia
10'10.2008r. nr pisrna sT3.4820-21/2008 rł, spraw.ie ustalcnia dla Gmjnl '
Stara Błotnica rocznych planowan1'ch krvot poszczególn1'ch subrł.enc.ii t j.

lvyrórt'narvczej (podstau'orvej i uzupełniaj ącej ), ośrviatorr'ej oraz planowane
udziały' 11.ę 11'pł1'rvach z podatku dochodowego od osób fiz1'czn.vch.

4. zau' iadomienie Krajou'ego Biura Wyborczego Nr DRD-3 101r10/08 z dnia
08.10.2008 r' o planie dotacii dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań
zlcconych tj. prorvadzenie i aktualizację stałego re.jcstru rt.'vborcórt.,

5' porviadomienie Mazorvieckiego Urzędu Wojert'ódzkiego rr' Warszart'ie
Nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia2f .10.2008 roku u spran' ie planu
dotac.ji na realizację zadan zlecon 'vch i rvłasnych lt' działach: Administrac.ja
publiczna. Bezpieczeństwo publiczne i ocfuona przccirt'poiarort a. oświata
i rtychort'anie. Pomoc społeczna oraz ustalenię dochodórt. budŻetu państrva
związan1.ch z rea|tzacjązadań zlcconych jednostkotn sanrorządu
ter l  to r ia lneeo.

Osółem d ocho dv gm i nv p la n u i e s i ę rr' wysokoś!il34.32..9ś-0-Zł.' m :

Dochody oń rt.

budiecie
Plan

Subwencja
ogó|na 55,4% 7.440.190 z l .
UdziaĘ \1'
podatkach 18"8 % 2.524.968 zł,
Dotacje na
zadania
zlecone

15,7 % 2.113 '559 zł.

Dotacje na
zadania
własne

0.'7 % 89..]U0 zł.



Dochody
własne bez
mai atkowl'ch

9. f % 1.234.55.7 zł,

Dochody
ma iatkowe 0,2 yo 30.000 zł.
Dochody
j.s.t związane
z rea|izacją
zadań
z zakresu
administracj i
rzadowei

0.0 % 38Ó zł.

ogó|em l00o/o 13.432.960 zl.

( SUBWENCJEIUDZIAŁYwPoDATKACH

Zgodnie z infonnacją z Ministersfrva Finansów roczna p1anorr'ana krvota subwenojt
ogólnej rv1'nosić będzie 7.410,190 zł. co stanort'i wzrost o ok. 39 % lv stosunku do
roku 2008 z czego'.

o cZęść rr'1,rórvnau'cza subrvencji ogólnej w)'nosić będzie 2'427.609 z,ł,
tj. o 1.217.866 zł. rvięcej niż \Ą'2008 roku.

. częśc ośrviatorya subrt'encji ogólnej r,vynosić będzie 5.0l2.58] zł.
tj. o 879.280 zł. więcej niż lt '2008 roku.

. cZęśó rórvnorvażąca subrt'encji ogólnej w 2009 roku nie lv1,stępuje.
Planolvane udział1.glrrin1'' u' podatku dochodort1tn od osób fiz1'czn1'ch na 2009
rok planuje się na krt'otę 2522.T68 zł. tj. o 168'081 zł. rvięcej niz \\'2008 roku.

DOTACJE

Zgodnie z informacją od Wojervody i Krajowego Biura W1'borcz'ego łączna
kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządort'ej oraz inne zadania
zlecone gminie ustarł'ami na 2009 rok planuje się rv rt'ysokoŚci 2.f02.859 A.
p6r'r;Ższa kwota dotaci i  przcznaczona.iest na:

o Adrninistrację publiczną tj' utrzymanie stano\\'isk prac1'' realizujących
zadanla z zakresu administracji rządorvej - 36.756 zł.

o obronę c1,rt'ilną - 400 zł..
o Pornoc społeczną- 2,164,900 zł.
. Prort'adzenie i aktualizację Stałego rejestru rvyborcórt. 803 zł.

omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych na 2009 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniorva
1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości _ 30.000 zł.
Przewid1.wane dochody majątkorve w 2009 roku na poziomie roku 2008.
2. Czynsze mieszkaniorve' c.o. 57'000 zł'

(
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Wzrost dochodórv .,r' stosunku do przert,id-v\\'anego q.r'kclnania dochodórr' rł.
2008 roku sporvodorvanl' jesl planon'an)'m \\'zrostem stan'ek cz.vnszu i
centralnego ogrzervania dla 1okali mieszka1n1'ch i uŻ'vtkor,r',vch będąc-vch
r r  lasnośc ią  C ln in r  S tara  B lo tn i ca '

3. opłat1,' roczne za ui1''tkor,vanie rt'iecz)'ste i tnvaĘ zarząd _ 3.532 zł.
Dochod1'rv t;'m paragrafie \\Zrosną rł'stosunku do roku 2008 rr.zr,viązku ze
wzrostern opłat1. z t}'tułu trwałego z'arzalu opłacanej przez Zakład Gospodarki
Komunalnej rt' Slarej Błotnic1..

rlosiadających osobolt.ości prarł'ne.i :

Podatki zaplanorr'ano rv oparciu o przer,vid,vrt'ane rv1'konanie dochodórv
podatkoltrych w roku 2008 oraz start'ki podatkóiv uchrvalone na 2009 rok.

1. podatek od działalności gospodarczej 30.000,.
2. podatek od nieruchomości od osób |lzycznych i prawnych - 395.000 zł.
3. podatek rolnl '- 401.800,-
4' podatek od środkóq' transportowych ' 142.000 $'ZIoSt planuje Się 11

zlviązku ze zrł'iększoną ilością zarej estrorr'an1'ch pojazdó''v'
5 '  podatek  leśn1 '_  25 .610 ' -
6. podatek od czynności cyrr'ilnoprarvnvr:h -40.100 zł'
7. rvpływy z optaI za zezlr'olenia na sprzedai alkoholu -70.000.-(na poziornic

roku 2008)
8. wpł1'rv1' Z opłat}' skarbort'c.j- l7,000 zł.

P|an rv-vdatków na 2009r.

Przy opracor'r'aniu planu budżetu na 2009 rok prz1'jęto. ze:
. prognozowany średnioroczny rvskaźnik cen tolt'arór't. i usług

konsurnpcl jnl'ch rvlnosi IIf .9 yo,

. rt':-nagrodzenia r,r, państrt'owej Sferze budżetorvcj rv rv'vsokości nic
niŻsze1 niŻ I03,9%
rtysokość obolr.iązkorłych składek na Fundusz Prac;' nie ulegnie
zmianie i rt.1'nosić będzie 2,45%o podstau'1' ich u'1''lniaru.
10oń rvzrost rvynagrodzeń naucz1'cieli rł' 2009 roku
( 5% st1'czcń i 50ń rt.rzesień)

W planie budzetu na 2009 rok planuje się dochody 1a' 11'1'5okości 13.432,960 z|.,
natomiast ltydatki budŹetowe rv w1'sokości 12'846,960 zł. rł'obec czego powstale

nadlłTżka budżetu Gminy. którą proponuj e się przeznaczyć na planorvaną spłatę rat
kredvtów rv kr,vocie 58ó.000 zł.



Z zestarł'ienia rt,'vdatkórv rrynika. żc najrviększe środki 1inanson,e przeznacza s|ę
na dział.v t1,:

i. oświatę i 1q'chorvanie- 5.118.417 zł, -ti' 45 % ogółem planort'an,vch
rł1datków

2. Pornoc społeczną. 2'380.861zł.-tj.18'5 % ogółem planor'vanvch rt'1'datkórv
3. Adrrrinistrację publiczną. I'71.7.802 zł.-ti.13 '4 oń ogółern planorvanych

rt -ldatków
4. Transport i łączność- 903 .711 -i. 7 % ogółem planort'an1'ch rł'vdatków

Jednak rv podziale na zadania bieżące. inrt'csĘ'cr' jnc i remontorr'e - udział
procento\\) przedstawia się następująco:
1. z'adania bieżące - 10'562.219 zł.tj'82'f 7o rr.y<latkórt' rł.budżecie,
2. remonty' - 238'.711 zł' tj, 1,9 oń rv1,datkólt' rt. budzecie'
3. inwestycje . 1.846.000 zł t1. 11,4 % rt'ydatkórt' u. budzccie.
4' pomoc |rnansowa dla polłiatu 200.000 zł. tj. I,6% 1t',vdatkórv rt'budżecic.

Plan inwestyci i

1. Inlł'esĘcje w dzia|e ro|nictrvo i łowiectwo
o Budowa oczyszcza|ni ściekórv i kanalizacji - 340.000 zł.

Przy udziale preferencyjnej pozr czki z WTOS i GW n' Warszar.vie.

2, Budowa dróg 520.000 zł.
. Przebudorł'a drogi gnrinnej rv tniejscou'ości Stary, Kadłub - 170'000..
o Przebudorł.a drogi grninne.j rv miejscorłości Stary Sopot - 220.000'.

Zostanie złoŻon1, rvniosek o dotację Z teleno$'ego Funduszu ochrony Gnrntóu.
Rolnych na dlogę do.jazdorvą do pól.

. Przebudorva drogi glr'rinne.j rt'rniejscolvości Kaszórt' . i20.000'.
Zostanie złoŻony rł'niosek o dotację ze środków finansort'ych budŹetu
Województwa Mazowieckiego na rcalizację rt-yżej wymienionego zadania

o Proiekt techniczny oraz podkłac11' geodez-vjne na przebudorvę drogi gminne.j rt
miejscorvości Stary Kiełbórv ( od drogi nr 732 w kierunku Pana Kołodziejcz1'ka)
-  10 .000, -

3. InwesĘcje w gospodarce mieszkaniowej - 150.000 zł.
r Rozbudowa budynku będącego rt'spółwłasrrością Grniny ioSP rt, Starej

Błotnicy - l50.000 zł.

4. InwesĘcje w oświacie -586'000 zł.
. Rozbudowa budynku szkoł-v rt. Starym GoŹdzie - 506.000 zł.
o Budort'a boiska rv Kaszort'ie (nalt'odnienie. ogrodzenie i bratnki) 80.000 zł.

5' InwesĘcje w dziale ochrona zdrorvia
. Rozbudorva budynku sP ZoZ rł, Starej Błotnicy (będącego r,l'łasnością

Grniny Stara Błotnica) 250.000 zł.

Razem inwesĘcje - 1.846.000 zł.



PLAN
przeprowadzenia remontów w 2009 roku

l. RemonĘ dróg -83.711 zł.

. femont dróg gminn,vch

2' RemonĘ rv Urzędzie Gminy - 100.000 zł.
o Remont starej części urzędu gnrin1. (rv},miana instalacji elektrycznej.

centralnego ogrzewania oraz ma1orvanie pomieszczeń po remonoie)

3. RemonĘ mieszkań będących własnością Gminy - 20.000 zł.
. .ńTkonanie drobnych prac remontowych lv mieszkaniach i lokalach

będących własnością Gmin1'

4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 10.000 zł.
o remont motopomp i samochodórv straiackich

5. RemonĘ w szkołach - 25.000 zł'
. Malowanie i cyklinorvanie sali gimnastycznej w szkole q' Starej Btotnicy

Razem remonĘ _ 238'7 |7 zł.

. Z przęw jd.yrvanych rvoln1'.ch środkórv z 2008 roku planuje się lv}'konanic prac
remontolt.ych na drogach gnlinn;''ch niędzr'irrn;.'rr-ri rt'tlrieiscorr'ości Sielniradz.
Norw Kiełbórv. Stara Błotnica-Star1' Kadłub oraz femont mostu \ł.

, , . - 1 .mie.iscoi,r ości ZdŻary' . Wola Gozdorr ska

P|an uażniejszych wyt|atkórr bieżqcych w poszczególn1'ch dzia|ach z pominięciem
inwesĘcji i remontów

Plan wydatków został sporządzony w oparciu o ceny tort.arórv i ustug roku
2008 z uwzględnieniem możlilrrych ztnian cen (.2,9% z załoŻen do budżetu państu'a na
2009 rok) jak również z polrz'eb zabezpieczenia prarvidłolvego funkcjonowania
Urzędu Grniny. jednostek podległ-vch i nadzororvan1'ch

Dz. 010 Ro|nicfwo i łowiectwo
o na wykonanie rnonitoringu oraz częściorł'ą modcrnizację stacji wodociągorr'c.j

w Starej Błotnicy -40.000 zł.
o dotaoja celowa dla innej Gminy na odbiór i ut1'lizację padłych .zw-lerz,ąt z'

terenu gminy _ ó.600 zł.
o na IZby Rolnicze - 2% wpłyit'órł'z podatku rolnego _ 8.03ó zł.



Plan rt1'datkórv na pozionrie roku 2008.

Dz. ó00 Transport i  łączność
oprócz prac ziviązan-vch z inrłest1''cj arni i remontami jak podano portyżej

planuje się:
. zakup szlaki. tfucznia, piachu - 50.000 zł.
- zimowe utrz-vmanie dróg grninn1.ch. usługi równiarką itp.- 50.000 zł.
. pol]loc finansowa dla Starostrva Porviatou'ego rv Białobrzegach na zadania

realizorł.ane rv drodze za\łaftych porozumień i umórv -200.000 zł.

z przeznaczeniem na dofinansos lnic:
1. zakupu ciągnika \Ą.raz Z osprzętem 50.000 zł'
2. przebudorvy drogi powiatowei Nr 1127 u' Strorniec - Stare Siekluki na

odcinku Bobrek- Stare Sickluki- 150.000 zł.

t Dz. 700 Cospodarka mieszkanion a
l Plunuic się na errenlua]ne rr1 celr1 nierucholności. podziah działek. rrznolr ienia

granió. ogłoszenia w prasie. optat1' notarialne i sądorve - 1'000 zł.

Dz. 1|0 DziałaIność usługo$'a
Na w1.dalvanie decyzji o rt'arunkacl-t zabudort1' - 25.000 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna
. na place zlecone zUrzęd.l Wojert'ódzkiego
. na utrzymanie Radl' Grninl'
. na utlz,vl-nalrie Urzędu Grrrinl'
. na promocję Grniny

- 36.156 zł,.
- 83.000 zł.
- 1.163.046 zl.
- 5.000 zł.

Dz.15t Urzędy naczelnych organó\ł.rvładry państrł'owej, kontroli i ochrony

( prawa oraz sądovt'nictn'a

Z rloIacji na prowadzenie i aktualizację sta]lego rejestru 1q.|orcórt - 803 zł.

Dz.754 Bezpieczeństrt'o pubIiczne i ochrona przecilr'poża rowa

o Na bieŹące utrzymanie jedr.rostek oSP ( w Ęm na rvypłatę ekwirł'alentórł' za

udz iałwakc jachgaśniczych ' zakupypa l i rł 'a i r t1 'posażen ia jednostekoSP.
ubezp ieczen ies t rażakór t ' i samochodórv i tp ,oraz innerv ,vdatk i zu . ięanez
zapewrrienietn gotowości boj orvej strazakórv - 1.7 4'56| zł,

o na szkolenia z obrony cywilnej przeznacza się z dotacji - 400 zł.

Zaplanorł'ane rł'ydatki na poziornie przervicl1''rvanego rtr'konania roku 2008.
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Dz.756 Dochody od osób pralvnych, od osób f izycznych i od innych jednostek nie
posiadających osoborvości prarr'nej oraz *.ydatki zr'r.iązane z ich poborem.

o na koszty zwta.zane z poboretn i rozliczenienr podatkórt. . prorvizje Sołtysó\\ \\ Si
oraz opłat1. komornicze - 45.000zł

Dz, 757 obsługa długu pub|icznego

r na odsetki od pobranych kred1'tórt. . 60.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia
Planort'ane środki finansowe rt. klvocie 1 70.000 zt' stanou'ią:

. rezenvę ogólną 75.000 zł. co stanorl'i 0.6 % ri;v-datkórv budżetu na r''1''datki
zaplanou'ane rv budzecie.

. rezenvę celorvą na ośrt.iatę rł' rł.r,sokości 75.000 zł' \j' 0.6% rł 'l datkóit. budzetu
na wydalki zaplanort'ane rt. budżecie'

. rezenva celowa na realizację zadań lł.łasn1'ch z zakresu zarządzanta
kryzysowego -20'000 zł. co stanort.i 0'4 % w1.datków budŻetu.
pomniejszonych o nydatki inn'est1'c1jnc. u1'datki na u'ynagrodzcnia i
pochodne oraz rvydatki na obsłrrgę długu.

Dz .80 l  Oświata  i  wychowan ic
oprócz zadań inwestycyjn-v i remontorvych r1r''mienionych \ł'yiej na biezącc
utrzymanie szkół \ zadań zrviązan-vch ze szkolnictrt'en] planuie się przeznacz,vć na:
Szkoły podstarvort'e - 3'25.ł.833 zł.
Gimnazja . 1'32|.239 zł.
oddziały przedszkolne rł,' szkołach podstarvol'''1.ch - 365.98l zł.
Dorvoicnie uczniólł.do szkół - 196.111 zł'
Dokształcanie naucz1'cieli - 29 '253 zł'

W planie budżetu na 2009 roku rvr.datki bieżące na ośrr iatę są na pozioInie roku 2008.
z uwzględnieniem ervęntualnego $'Zrostu cen to$'aró\\.i usług. Naton-riast |undusz płac
na 2009 rok przerviduje podlr';"żki rt.ynagrodzeń nauczycieli o 10 % (5% rt. styczniu i
5% od rvrześnia) a inne ewentualne różnice wynikaj ą nin z .: planowanych odprarv
pracowników, nagród jubileuszowych, arł'ansów'u.uo661t:ych nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia
Z lego na:

o przeciwdziałanie alkoholizmorvi zgodrrie Z programem profilaktyki i
rozwiązyrt'ania problernów alkoholow1,ch - 6ó.000 zł.

o przeciwdziałanie narkotnanii -4.000 zł.

Dz. 852 Pomoc spoleczna . 2.380.861 zl. zlego na:.
. realizację świadczeń rodzinn1'ch przez grninę - f .020.000 zł,
o ubezpieczenia zdrowotne podopieczn1'ch . 3.ó00 zł.
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o Zasiłki dla podopiecznvch - 148.400zł.
w t)'m:
ze środkóv' dotacj i 69.300 zł. rt 't1. ln:
52.000 zł. zadania zlecone
17 .300 zł, zadania u'łasne
ze środków Rady Gminy 79,100 zł,

. utrz-Ymanie ośrodka Pomocy Społecznej - 131 ,86| zł.
w t-Ym:
ze środkórv dotacji 40.000 zł'
ze środkórv Rad1' Gmin1' 91.86| zł'

o na doz}lvianie dzieci - 71.000 zł.
w tym:
ze środkórv dotacji 32.000 zł.
ze środkórł'Rady Gminy 39.000 zł'

? Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 5,7,742 zł.

Dz.900 Gospodarka komuna|na i ochrona środowiska
- na ośrvietlenie ulrc - 220.000 zł'.
- na konserwację oŚwietlenia ulicznego - f0.000 zł.
. na ochronę gleby i wód podziemnych - 1.000 zł.
- dotacja przedmiotowa d\a ZGK rv Starej Błotnicy - 60.000 zł.

Dz.9fl Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Przekazu.je się dotację podmiotorvą \Ą7 \\'.\-Sokości 135.000 zł. z przeznaczeniem na
pokrycie wydatkórt. i utrzymanie biblioteki gminnej rv Starej Błotnic1' i filii u' Star1'm
GoŹdzie'(Sarnorządoił'ej instytucji kultur1.).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Przeznacza się',

F . Spla\\'.v sportu i rekreac.ji rv gminie - 20.000 zł.
. dotacja celolł'a z budzetu na finansowanie lub dofinansorvanie zadań zlecon1''ch

do realizacii storł arzyszenioln - 40.000 zł'
O na modemizację boiska gnirurego - 90.000 zł'

Rozchodv budżetu w 2008 roku:

ogółem do spłaty na2009 rok przvpada 586.000 zł. planorvanych rat kredytów:
Na przebudowę drogi Grodzisko-Trąbki _ ,7 1 '000 zł,
Na przebudowę drogi Nowy Kadłubek-Urbanórv - 90.000 zł.
Na przebudowę drogi ChruŚciechów-Ryki -1l4.000 zł.
Na przebudorvę drogi Jakubóu'-Pierzchni a-Kadłub -87.000 zł.
Na przebudowę drogi Zdzaty - Wola Gozdort'ska - ] 09.000 zł.
Na przebudorvę drogi Ryki-Stary Kiełbór,v .1 15 '000 zł.
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Łączna krt,ota przypadająca do spłat1'r,r.2008roku rat kredvtólr. rr'raz z nalezn1'mi
odsetkanri rv1''nosi 64ó'000 zł. co stano*'i 4.8 % zaplanort'an1,ch na 2009 rok
dochodólt' i 17'05 o% planorvan1.ch dochodÓrr' rr,łasn1'ch grrrin1' _ a rt'ięc nie
sporł'oduje naruszenia postano\Ą'ieli ań. 169 ustarv1' o finansach pub1iczn;.'ch.
Na 31 grudnia 2009 r. zadłuizente będzie rt,wnosiło 3'l'ł.000 zł. t.j. 2.6 |i
planorvan'vch na przyszĘ rok dochodórt'.

Zaplanort.ane dochody na f009 rok są o 2'191'671 zł wyższę od planu dochodów na
2008 rok. 1j. o 19.5 %.
Plan w,vdatkórv na 2009 rok jest o 2'127 .6] I zł' w1,Ższ'l, niż p|an nydatków rr' 2008
roku.
W1-żej opisana sytuacja jest następstwem Znacznego wzrostu dochodów Gminy z
tr,tułu subwerrcji ogólnej oraz udziałólv rv podatku dochodorr'1'm od osób fi4''czn1'ch.

W Grninie funkcjonuje:
o Zakład budżetorvy pror,vadząc1' działalnośc q' zakresie zaopatrzenia rt' lvodę i

odbioru śmieci.
o Instytucja kultury
o SP ZoZ dla którego Grnina jest olganem załoŻr.cielskim

Do planu budżetu Gminy Stara Błotnica dołacza sie także:
1. plan dochodów i rł'ydatkórł r,i, pełne.j szczegółowości

wZał 'Nr1 i2
2' p|an Zadali inwestycyjn1,ch Zał. Nr 3,
3. limity w1'datkórv na rł'ieloletnie program]. inrvestyc1.jne rt' latach 2009-

2011 zgodnie z załącznikiem nr 1
4. przychody irozchod.v budzetu zgodnie z załącznikiem nr 5
5. plan dotacji i $'ydatków z dotacji zał' Nr 6
6. plan przychodów I y''ydatkórv zakładu budzetorvego Zat'Nr 7,
7 ' p|an dotacji przedmiotorł,ej z budzetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Starej Błotnicy _ zał. Nr 8
8. plan dotacji podmiotowej z budŻctu dla grninnej instytuc.|i kultury - Zał.

Nr 9.
9. dotacje celort'e na zadania rvłasne Grniny realizorvane przez podmiot"u.

należące i nienalezące do sektora finansórv publicznych zał. Nr.l0
10.plan przychodów i wydatkórv Gminnego lunduszu ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej Zał. Nr 1l
oraz prognozę krvoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.
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