
poŜyczki i 
kredyty

obligacje 
pozostałe 
**

poŜyczki i 
kredyty

obligacje pozostałe 

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I Wydatki maj ątkowe razem

 Program: ...........................
  Priorytet: ...........................
    Działanie: ........................
 nazwa projektu: .......

z tego                      2010
2011

II Wydatki bie Ŝące razem 1388537
 Program:Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki
  Priorytet:IX Rozwój 
Wykształcenia i Kompetencji w 
Regionach
 Działanie:9.1Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych  
świadczonych w systemie 
oświaty
nazwa projektu:"Program 
Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych 
z terenu m.Rawa Mazowiecka".

801,80195 70931 70931
z tego                      

2009
2010 70931 70931 70931

nazwa projektu:Moja szkoła jest 
dla mnie - program rozwoju 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Rawie Mazowieckiej

801,80195 688530 688530 459020
z tego                      2010 459020 459020 459020

2011 229510 229510

x

x

Wydatki 
razem

Wydatki w 
okresie 

realizacji 
projektu 

(całkowita 
wartość 

Projektu)

środki z 
budŜetu 

krajowego 

w tym:

środki z 
budŜetu 

UE
z tego źródła finansowania:

z tego:

Planowane wydatki

Wydatki 
razem

Lp. Projekt

Klasyfikacja 
wydatków 

strukturalnych
(Obszar 

/Kategoria 
/Podkategoria  

interwencji 
funduszy 

strukturalnych

Klasyfikacja
(dział, 

rozdział)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej                                                                     

Tabela nr 10  do uchwały Nr          /10 Rady Miasta z dnia          2010 r. 

1.1

2010 r. 

z tego źródła finansowania:

Środki z budŜetu UEŚrodki z budŜetu krajowego**
Wydatki 
Razem 
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poŜyczki i 
kredyty

obligacje 
pozostałe 
**

poŜyczki i 
kredyty

obligacje pozostałe 

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wydatki 
razem

Wydatki w 
okresie 

realizacji 
projektu 

(całkowita 
wartość 

Projektu)

środki z 
budŜetu 

krajowego 

w tym:

środki z 
budŜetu 

UE
z tego źródła finansowania:

z tego:

Planowane wydatki

Wydatki 
razem

Lp. Projekt

Klasyfikacja 
wydatków 

strukturalnych
(Obszar 

/Kategoria 
/Podkategoria  

interwencji 
funduszy 

strukturalnych

Klasyfikacja
(dział, 

rozdział)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej                                                                     

Tabela nr 10  do uchwały Nr          /10 Rady Miasta z dnia          2010 r. 

2010 r. 

z tego źródła finansowania:

Środki z budŜetu UEŚrodki z budŜetu krajowego**
Wydatki 
Razem 

2010
759461 759461 529951

* wydatki obejmują wydatki bieŜące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym )
** środki własne JST, współfinansowanie z budŜetu państwa oraz inne 

OGÓŁEM (I+II) x

Strona 2 z 2


