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Dotacje przedmiotor/Ye w 2008 r.

z.klad GoEpodalki KÓńuń6|ń e]
B eżą€ ulżym.n e czystości u c' chŃników
p|aców na leEń e ńiaŚia |lMa o pŃ ]5930m2

2.
zaklad G6podark Komuna|n€i ]

Ubamanie Gnalżaojj butM] na lerenie m asla
|lwa tj b]dącyn ąyy@en u sn]d'enek
kanar]za.'jnych'puslów'uluymanie
pu epuslMśoi przy 31o szt sludzienek pu ez okr€s

zaklad G6podańd Komuna|n€i i ltŹym.f,iezie|aniw m aśc€ o pou ] 1'7.r4 m2

zaklad Gospodad( Komuna|n€j i Ul.rym.niB zie|6niw p.l|( o pN 123,309 m2 pżez



zaaedrkn I
1ą]'1,tIloizdnts !4t 1!' ó 81

vwdatłi jednosleł pomocniczych w 2008 r'

l'l@a ]€dncrk| pon@n|@j

I 92t 92109 314100

2. 9oo 90015 979 0o

921 92109 r 348 0o

3. 926 92695

921 92109 sołectwo JankNa zaqańska 2 798 00

5. 926 92601 516 00

6.
750 75095

sołecMo l6n|ń fagańs|i
5300

900 90003 1 543 00

921 92109 2 888 0o

921 92109 27000

I 921 92109 249 oO

L 921 92109 1 373 0o

t0 921 92109 5la 0o

16176,00



za|ącznik Nl9 do Uchw.ły Rady |Viejgki€j w lłowd Nl. !].t'Ą|!.L8'|l'a.!'.', d"1" .../1.!....!.4.,.!.o..ł."|

4@n'dl9mń. l*qłoń gmn) M|

bedu FbMna €J aqę 
''.ón-€a'ó

Uzldy Eą|irh otŃ 'bdł Fńrdowi b'ó|I I o.imny pńk .d qd4ŃM
tldyn.@htdollńdadyF6't*J

e| !! rcab4? ad& 6 4ąĄó . atca dń i stagL EądMi óa{qd ad.n

re& .dn-n łrą źądo#icń'ńĄd a.;ń
ż 6erys gń i ó lfui{*Ón qm n) Gk!.n

ń!:')l)t@sp*ae],i.{&.fufu'lfure!aż6óy!@shąew.F
a:dnn6taqnądoĘ]oĘoiydjzn.ń



fałącżnik Nr 1o do Uchwaly Rady lłiejskiej W |łov .i N , '.l."łl'i.!'!,|.L!'.|:'|.'. ,l"t^'.''!'.!:.'.''1) '!.,'9'!,,

ń3foowej. *odrc i i odło'y p6wi ł& !ąuowŃąE

złqGlĘ@.da|/d



t'@bweotuE

W!da& i' 5!ł Mlt.'li. Fdnc€k bedrys
siĘaiii.-6@ eien a ?d@e oplań.. x óió6' FMrł. l db€ !ł ea a



do U.hwa I Radr M e 5L'e d
1r ]r\lfrj rgana n6 E::b,

Przychody irozchody budżetu w 2008 r.
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Pożyak ńa lńansowań e Źdań lea|ifow3ńych
z ldz alem środkÓw po.hodzącyc|r z budfelu UE

sp]aly pożyczek udf e|onych

Nadwzka budżetu z |at ub eq|ych

Papie|y wadośĆ Ówe (ob ga.je)

s s44

s e31

1 226 654

s

I
spła|y p0życzek ollf yńańych na lńańsÓwanie

Lokary

Wykup papgóW wadoś.ioł}c|r (ob gacr)

Rozc|rodyztylułunńy.rjrozi.zeń
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