
Ucbwala Nr.... ............
Rady Mi€jskiej { KaluśŻynie

z dnia ...................... r
ł sprżlvi€ ucnrval€ni. budżefu eminy K uszyn na rok20l1

N. podstawie ań. ]8 Uś 2 pkt 4 ustas) z dnia 8 ńata 1990 r o samożądzie gninnyn
(Dz' U. z 2o0I r' Nr l42. poŻ'l59i z póŹn' ml) oŹ an.2]1. ań. 2]2, d!' 2l4. łl. 215.
an' 2l7. d' 2]5' arl' 2]6. ań 2j7. art' 239, an' 258 usta\'],7 dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach plblicznych (o7' !' Nr 157. poz' l2,|0 ) N 2wiązku z ań'12l ustalrf z dnia27
sieryni! 2009 r P'f,pisy \Ęrowadzające uslo*ę ofinansac! plblica}ch(D2' U. tr ]57.
roz :!l) R'dr Mi.irk nr(.luc4ni. uch\rla.conJqrpuj.i

sr.

1' Uslala się doclDdy s lalzncik\ocje 18'8?3,074'00 zł,

a) bieżlce v kwocie 14083.205,00Żl'
b) maiątko*. lV kloĆje 4.?89.8ó9.00 2l.

zgodn]e z 7alącŻo ną do nini.jszej uclMĄ tabclą nr ]' nr ]a
{'ly]n na Źdania zrviązane Ż Ealjacją 7Źdań:

' z załr€su adnnrisftcji żądovcj l'779'l5],00 zl Żgodnic Ż ulącŻoną do
ninieiszci uch]vaty lahelą nr lb

_ na nocy porozunieńŻ orea.ańi adnl]ńislracji laństwovej 4'000,007l
2go dnie z Żfl]ącbną do ni niej sćj uchła]y tabelq m I c

2. Uśala się wyda i \r laazEj ksocic ' ]7'299.561'00 zl

!) bieace Ń kwocie 12'786'10 
'0a 

2l.
b) miątko*c v kwocie 4'5 

' 

3 ' l 94,00 2l,

Żgodnie z Żaląc7oną do nńiejszej uchwaĘ tabclą nI 2 i nr 2a
w tyn m zadłnja zsjąnne zrealiac]ą adń:

'77akrcsuadninhtlfujiżądoŃej i.779' l5].00 zI Żgodnie Ż a]ącŻońą do
niÓicjsŻcj ucbwa]r labelą tr 2b

' n! mocy porozumień 2 oĘanani adminiśEcji państwomj - 4'000,00 z]
zgod nie z Ża]ączÓną do ni nicj szcj uch| a]y tabelą ni 2Ć

]' u$a]asięlimity$rdalłós'in\'eŚLycyjnychmllla201]-2012zgodnieŻtabeląfu3do



4. L^kla się w}'datki na pÓgńmy i prcjekl-v realizowane Że śŃdtów pochÓdŻącycn 2
FmdE7J strukłura]nych i FunduŚŻu spójlrości zgodnie z tabelą nr 1 do niniejgej

s2.

]' Usiala się nad$]zkę budŻetu gńiny !v Nysokości - l'573.5l3'00zl Ż pfuzMcŻcnicn
M p]anołaną sp]alę rat poż'cŻek i ked'!óv v lwocie - l'5?3'51],00 Żl.

2' U sta la sie Iozchody budżefu ł' kvoc je ' 1'5?3'5t3'00Żl z naŚtępujących rytulówj
splaly otŹ'manych pożyczek i kledylów w k]vocic' ]'57j'5l3'00 Żl.
Żcodnic Ż tabelątr 7'

j' Uśda się lifuły bbÓwi+ ] do 73ciqgnięci! na snnańso$trie pżcjścio$'ego defic}lu
N krłocic ]'000.000'00 7l'rvt'n zl}'lulu]

_ Żaciqganlch krcdyów _ l 000.000.00zl

4 Usrala się limity zobo\'iąŻń ńa sp]alq łEdylów i poóc7.k z lal ubieg]ych w kłocie
okrcślonci {$2uś'2'

s3.

l' Ustala sięŃa$ę ogólną w w]śokości 20.000'00zl.
2' Uslala się Ercn]'ccloue rv $asokości- 30'000'00 żł .

Zlego: ńa rcali7ac ę zadali vlasn!Ćh Z zkresu aPądzania kr'zysorrego ]v \lysokości

$7.

l' Usrala Śię plan wydatków na p.7ldsię{zięcia EaliŻowane ł' ńn&l |undusz!
soleckiego $ podzjale na sołecNa zgodnjc zzałąĆŻoną dÓ niniejsuj nchvaly

2' BumiŚtŹ poinfomrujc sohysół o teminacb Ealiacjj pos&ŻególńyĆh pizdŚięvzięć'

s4.

(lsbla się dolacjc udziclon€ z budŻetu gminy podniobn mlcącym i nie Ml€ąc}n do sekto.!
nnrsów publicznych zgodne z żll4cŹnikicn nr l do njńiejsŻej lchwaly.

s5.

l' Ustlla się plŃ pi7łchodós i kosŻlów oru dolację pEednriolovą i celoqą dla zk]adu
budżetowego w zakEsie okcślonyń N zalączniku ńr2 do niniejŚzej uch\M]r'

s6.

UstBl! się dochody Ż lyulu lydania & Óleń na sPŹcda napojóv alkoholołych ole v}'da&i
na rcaliŻacię zadai okrcślonych s Gminnyń Prcgmmie Profilaktyki i RoŻM@y$ania
Pńblefrów Alloholo*'ach i ]v cńinnym Prcsmje tŹeciwdzialania Narkommii zgodnie
z lob.lą 5 do niniei szer rchiml}'



s8.

Upoważnia się Bumist'a do:
l' zaciągani, krcdllów i Połczck na polśycie v$tępująccgo w ciąeu rcku pżejściołego

deficylu budżefu do *lsokości okeślon.j w $ 2 uś' 3 ninicjŚze.j uchva]y'
2' zlciągańiaŻoboviąż!ń:

a) na finansowanie ł'datków na vieloleŃe pÓglmy inłslycyjne] ńa ptograny
i prcjekLy EalizoNańć Żc śrcdków Unii Eumpejskiej lub bez rotnych śrcdków
zagm]icayclr omz n! adoia slnikające 2 konlmklów wojewódŻkich
do w]sa kośc i o kreślonej ]v labelach ni ] i tr a nńieFzej uchwaly]

b) 7 lytlll unów. klóĄ(lr realjacja FsL niczbędna dla 7jpes'nicnia ciąglości
dzialania !ńi.y j gdy temin apllty uplyta w 2012 ioku do ]ącŻne.j tsot)
]i00000.0071

]' Loko\'ania wolnych środków budżeto]vrclr na ńcbunkach bbiowych w inn}ch
ÓJnld' l 

'i'bdnl 
p o aoŻn() ol'\'Jgębud'e L fn n)

4 Dokonysania him w planic rr&atkół'ńięd7ł ptragnlMi i tozdzja]ami w ranrach
daneeo dzial!. ł' l)m Żnian planu \!datkó\v na ulosarenia i llynagrodz€nia ze
slÓŚuŃu plac} ńic powodujących nięksŻenja linilu lych sydatków usulonego *'

5' PżekdaDia upoważnicń kierownikonr iednos1ek do:
a) dokon}Ąluia niŃ w planie s]da1]ióŃjednoslki w IMach d7jału w Ż'kesie

$ydaLkó\ bieŻqcych pod $'mŃiem. Że nie spowoduie lo eiększenia dolacji z
bldżfu ani znniejsłnia Nplat-v do bLdżelu'

b) aciągania 7oboiviązań Ź l!u]u umół. których taliZacja w loku mstępnym Fst
ŃeŻbędna d]a złpewnicnia ciąglości dzialania jednoslki gdy t€min zapłaly
lpbav! \'2012 roku do ląchcj kwoly 200'000.00 z] '

sr.

wll@nańie Uch*aly po$ ierza się BuńistzÓwi Ka]nszyna'

s 11,

Uchwala wchodŻi $ żyĆic Ż dnien l sĘtTja 20ll toku i pod]ega pub]ikacjj w Dziemiku
UŹędoł]m woiervódzlła Mlzo\'jcckiego Óńz !a labliĆy og]osŻeń Uźędu Mieiskieeo N

Rab Mi.h*iej 0 l{dl6t}hi.


