
Uzasadnienie 
Ad. § 1 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe 
 
6.697,- (ust. 1-3) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe            
i wojewódzkie – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do 
bieŜących potrzeb. 
 
10.979,- (ust. 4-6) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcia 
środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb. 
 
223,- (ust. 7) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie – celem przeniesienia środków             
do rozdziału 75019 – rady powiatów - na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
słuŜby cywilnej. 
 
360,- (ust. 8) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – celem przeniesienia środków 
do rozdziału 75421 – zarządzanie kryzysowe - na szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej. 
 
3.201,- (ust. 9) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – przesunięcia 
środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb. 
 
Ad. § 2 
Zwiększa się wydatki budŜetowe 
 
6.697,- (ust. 1-6) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe           
i wojewódzkie – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do 
bieŜących potrzeb. 
 
10.979,- (ust. 7-8) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcia 
środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb. 
 
223,- (ust. 9) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75019 - rady powiatów – celem uzupełnienia brakujących środków 
na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej. 
 
360,- (ust. 10) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – celem uzupełnienia brakujących 
środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej. 
 
3.201,- (ust. 11) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury –  przesunięcia 
środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb. 
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