
Wydzielone rachunki dochodów PLAN FINANSOWY 

ROK 2020 
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Pozycja Wyszczególnienie 
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Plan na rok: 

4 

II. Dochody ogó1em 135 000,00 

II.4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 135 000,00 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

SB. Suma bilansowa (I+II) 135 000,00 

III. Wydatki ogó1em 135 000,00 

III.18 Zakup środków żywności 4220 135 000,00 

SB Suma bilansowa (III+IV) 135 000,00 

Zgodnie z uchwalą budżetową nr Xl/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dn. 19.12.2019 ws. budżetu miasta Gliwice na rok 2020 

Naczelnik Wy�acji 

3 1. GRU. 2019 Mariu�ucharz 
Gliwice, dnia .... 

(podpis Naczelnika Wydziału Edukacji) 
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