
 
 

UCHWAŁA   Nr 25/VII/2006 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 czerwca 2006r. 
 
 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. 
 
 
 
                       Na podstawie art. 18 ust.1 i 2  pkt  4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
Rada Miejska uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
1.Zmniejsza się dochody budżetu na 2006 rok w wysokości         294 958 zł  
- decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 14 z dnia 17.03.2006 roku w sprawie układu  
 wykonawczego budżetu na 2006 rok ustalająca plan dochodów i dotacji związanych 
 z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  - zmniejszenie o kwotę        
 213 400 zł                                                                                                         
- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006, na podstawie którego zmniejszony został  
 plan subwencji  oświatowej o kwotę 81 558,00 
 
2.Zwiększa się dochody budżetu na 2006 rok w wysokości     143 651 zł 
- decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 14 z dnia 17.03.2006 roku w sprawie układu  
 wykonawczego budżetu na 2006 rok ustalająca plan dochodów i dotacji związanych 
 z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 8 800,00 
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 zwiększony został plan  
 dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę  
 9 291,00  
- pismo Departamentu Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego o 
 dofinansowaniu budowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  
 miejscowości Folwarki  25 000,00 
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych  w wysokości  60 000,00 
- wsparcie finansowe Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania „Świetlica, Praca, 
Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” 15 000.00 
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacie CBC Polska-Białoruś-Ukraina -  25 560,00  
 
Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia  
załącznik Nr 1. 
 
 
 
 



§ 2 
 
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości  366 114,00 
w tym: 
- wydatki bieżące          259 297,00 
- wydatki majątkowe    106 817,00 
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 738 114,00 
w tym: 
- wydatki bieżące          406 322,00 
- wydatki majątkowe    331 792,00 
 
Dokonano następujących zmian w budżecie: 

a) w dz. 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” 
zwiększono wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę 2 000 zł 

b) w dz. 600 – „Transport i łączność”  zmniejszono wydatki na zakup materiałów i 
wyposażenia o kwotę 5 000 zł a zwiększono wydatki na zakupu usług 74 920 zł oraz 
na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 3 080 zł  

c) w dz. 630 – „Turystyka” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 690 zł w związku z 
realizacją zadania pod nazwą „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w 
Cieszanowie” oraz wydatki majątkowe o kwotę 7 000 zł – oświetlenie obiektu 
sportowego „Wędrowiec” 

d) w dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o 
kwotę 30 610 zł na remonty bieżące mieszkań komunalnych oraz wydatki majątkowe 
o kwotę 62 000 zł na zakup działek  

e) w dz. 750 – „Administracja publiczna” zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono 
wydatki majątkowe tj. zakup centralki telefonicznej na kwotę 5 175 zł oraz 
zwiększono wydatki bieżące na remont bieżący Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 
70 000 zł  

f) w dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono 
wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych 10 962 zł a zwiększono na 
wynagrodzeniach osobowych i pochodne od wynagrodzeń 10 962 zł, zakup usług 
pozostałych 20 000 zł  oraz zwiększono wydatki majątkowe na karosaż samochodu 
OSP w Cieszanowie o kwotę 20 000 zł 

g) w dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 
zmniejszono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne a zwiększono wydatki na zakup 
materiałów usług o kwotę 10 000 zł 

h) w dz. 801 – Oświata i wychowanie” zmniejszono wydatki na usługi i zwiększono na 
zakup żywności w przedszkolach samorządowych o 5 000 zł oraz zwiększono wydatki 
bieżące w szkołach podstawowych na zakup energii, materiałów i wyposażenia 

i) w dz. 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 500 zł na 
usługi a zwiększono o 4 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i 500 zł na zakup 
aparatu do mierzenia ciśnienia i poziomu cukru dla osób chorych na cukrzycę, 
zwiększono wydatki z tytułu usług o 1 000 zł na transport mammobusu do 
Cieszanowa – badania profilaktyczne kobiet, zwiększa się wydatki bieżące o 15 000 zł 
na realizacje zadania pn.” Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku 
wiejskim” na wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej i zakup pomocy 
dydaktycznych  

j) w dz. 852 – „Pomoc społeczna” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 213 400 zł z 
tytułu zmniejszenia planu dochodów i dotacji na realizację zadań zleconych jst oraz 



zwiększono wydatki o 8 800 zł w tym na świadczenia społeczne 8 700 zł i składki na 
ubezpieczenia zdrowotne 100 zł 

k) w dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  przeniesiono wydatki w 
kwocie 5 260 zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 
oraz zwiększono wydatki na podatek od nieruchomości o 11 500 zł , przeniesiono 
wydatki majątkowe na rewitalizację parku w Cieszanowie w związku z wystąpieniem 
wydatków niekwalifikowanych do wniosku o refundację oraz refundacji wydatków 
poniesionych w 2005 roku. 

l) w dz. 926 – „Kultura fizyczna i sport” wprowadzono nowy wydatek majątkowy 
130 800 zł w związku ze złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu o 
dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Nowym Siole 

 
  Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia    
  załącznik Nr 2. 
 
3. Ustala się wysokość planowanych dochodów i wydatków  po zmianach w wysokości: 
               - dochody    18 975 612,00 
               - wydatki     20 164 714,00 
 

§ 3 
 

1.Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 523 307,00 zł. 
2.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 523 307 zł ustala się  
   długoterminowy kredyt bankowy. 
3.Zwiększa się przychody budżetu  na 2006 rok o kwotę 523 307  zł, w tym: z tytułu  
   długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 523 307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3  
   do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
 

Zwiększa się limit zobowiązań za 2006 rok z tytułu długoterminowych kredytów bankowych  
o kwotę 523 307 zł, w tym: 
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 523 307 zł 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 25/VII/2006 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
 
Zmiana planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu zmniejszenie zwiększenie 
600  Transport i łączność 25 000,00
 60017 Drogi wewnętrzne 25 000,00
  2440 Dotacje otrzymane z funduszu celowego na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

25 000,00

630   Turystyka 25 560,00
 63095 Pozostała działalność 25 560,00
  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

25 560,00

700  Gospodarka mieszkaniowa 60 000,00
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

60 000,00

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

9 291,00

 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 9 291,00

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 291,00
758  Różne rozliczenia 81 558,00
 75801 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 81 558,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81 558,00
851  Ochrona zdrowia 15 000,00
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 000,00
  2710 Wpływy  z tytułu pomocy finansowej udzielonej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

15 000,00

852  Pomoc Społeczna 213 400,00 8 800,00
 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

208 300,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

208 800,00



 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

100,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

100,00

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 8 700,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

3 400,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 5 300,00

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 900,00

 85295 Pozostała działalność 3 700,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 3 700,00

Razem dochody: 294 958,00 143 651,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 25/VII/2006 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
 
 
 
Zmiana planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu zmniejszenie zwiększenie 
400  Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz 

i wodę 2 000,00

 40002 Dostarczanie wody 2 000,00
  4260 Zakup energii  2 000,00
600  Transport i łączność 5 000,00 78 000,00
 60016 Drogi publiczne gminne 53 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 680,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 49 920,00
 60017 Drogi wewnętrzne 5 000,00 25 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00
630  Turystyka 40 690,00
 63095 Pozostała działalność 40 690,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 530,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  4220 Zakup środków żywności 1 730,00
  4260 Zakup energii 1 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 700,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00
700  Gospodarka mieszkaniowa 92 610,00
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 610,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 18 260,00
  4480 Podatek od nieruchomości 7 350,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00
750  Administracja publiczna 5 175,00 75 175,00
 75011 Urzędy wojewódzkie 5 175,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 175,00
 75023 Urzędy gmin 75 175,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
5 175,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 962,00    50 962,00
 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 962,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  8 620,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 210,00



  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 962,00
  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
382,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 20 000,00

756 
 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

10 000,00 10 000,00

 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 10 000,00 10 000,00

  4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 10 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00
801  Oświata i wychowanie 5 000,00 105 000,00

Szkoły podstawowe 100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00

 
80101 

4260 Zakup energii 80 000,00
 80104 Przedszkola 5 000,00 5 000,00
  4220 Zakup środków żywności 5 000,00
  4300 Zakup usług 5 000,00
851  Ochrona zdrowia 4 500,00 20 500,00
 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000,00 19 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 
1 000,00

  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
852  Pomoc Społeczna  213 400,00     8 800,00
 

85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

208 800,00

  3110 Świadczenia społeczne 202 800,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 

100,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 100,00
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 8 700,00

  3110 Świadczenia społeczne 3 400,00
  3110 Świadczenia społeczne 5 300,00
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00
 85295 Pozostała działalność 3 700,00



  3110 Świadczenia społeczne 3 700,00
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112 077,00 123 577,00
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 260,00 16 760,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 560,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 260,00
  4480 Podatek od nieruchomości 11 500,00
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 106 817,00 106 817,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 817,00
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 364,00
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 453,00
926  Kultura fizyczna i sport 130 800,00
 92601  Obiekty sportowe 130 800,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 800,00
Razem wydatki: 366 114,00 738 114,00
 

 
Wyjaśnienie 
W dziale 900 rozdział 90004 § 6058 zmniejszenie wydatków o kwotę 88 364,00 jest 
wynikiem refundacji wydatków z roku 2005, dlatego dochody nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 25/VII/2006 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
 
 
Zwiększenie przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej   
 

paragraf Nazwa paragrafu Kwota 
zwiększenia 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 523 307,00

Razem zwiększenie przychodów: 523 307,00
 
 
 
 



 
 
 
Dokonano następujących zmian w budżecie: 

m) w dz. 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” 
zwiększono wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę 2 000 zł 

n) w dz. 600 – „Transport i łączność”  zmniejszono wydatki na zakup materiałów i 
wyposażenia o kwotę 5 000 zł a zwiększono wydatki na zakupu usług 74 920 zł oraz 
na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 3 080 zł  

o) w dz. 630 – „Turystyka” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 690 zł w związku z 
realizacją zadania pod nazwą „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w 
Cieszanowie” oraz wydatki majątkowe o kwotę 7 000 zł – oświetlenie obiektu 
sportowego „Wędrowiec” 

p) w dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o 
kwotę 30 610 zł na remonty bieżące mieszkań komunalnych oraz wydatki majątkowe 
o kwotę 62 000 zł na zakup działek  

q) w dz. 750 – „Administracja publiczna” zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono 
wydatki majątkowe tj. zakup centralki telefonicznej na kwotę 5 175 zł oraz 
zwiększono wydatki bieżące na remont bieżący Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 
70 000 zł  

r) w dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono 
wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych 10 962 zł a zwiększono na 
wynagrodzeniach osobowych i pochodne od wynagrodzeń 10 962 zł, zakup usług 
pozostałych 20 000 zł  oraz zwiększono wydatki majątkowe na karosaż samochodu 
OSP w Cieszanowie o kwotę 20 000 zł 

s) w dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 
zmniejszono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne a zwiększono wydatki na zakup 
materiałów usług o kwotę 10 000 zł 

t) w dz. 801 – Oświata i wychowanie” zmniejszono wydatki na usługi i zwiększono na 
zakup żywności w przedszkolach samorządowych o 5 000 zł oraz zwiększono wydatki 
bieżące w szkołach podstawowych na zakup energii, materiałów i wyposażenia 

u) w dz. 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 500 zł na 
usługi a zwiększono o 4 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i 500 zł na zakup 
aparatu do mierzenia ciśnienia i poziomu cukru dla osób chorych na cukrzycę, 
zwiększono wydatki z tytułu usług o 1 000 zł na transport mammobusu do 
Cieszanowa – badania profilaktyczne kobiet, zwiększa się wydatki bieżące o 15 000 zł 
na realizacje zadania pn.” Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku 
wiejskim” na wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej i zakup pomocy 
dydaktycznych  

v) w dz. 852 – „Pomoc społeczna” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 213 400 zł z 
tytułu zmniejszenia planu dochodów i dotacji na realizację zadań zleconych jst oraz 
zwiększono wydatki o 8 800 zł w tym na świadczenia społeczne 8 700 zł i składki na 
ubezpieczenia zdrowotne 100 zł 

w) w dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  przeniesiono wydatki w 
kwocie 5 260 zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 
oraz zwiększono wydatki na podatek od nieruchomości o 11 500 zł , przeniesiono 
wydatki majątkowe na rewitalizację parku w Cieszanowie w związku z wystąpieniem 
wydatków niekwalifikowanych do wniosku o refundację oraz refundacji wydatków 
poniesionych w 2005 roku. 


