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- Dochody budżenr 8niny w s'ysołości |6 628 059.- fl. zgodnie z aląc4ikim nr l '

Urhw.L Nr XDVrl7/01
Rldy Miejśki.j w r(thŚżynie

z drir 30 grudrir 2008r
ł ŚpEwI. ochwale!|' bu.lż.tu gntDy KaluBzy! n. rcL 2009.

N. po&tawie art- lE usl. 2 pkt 4, lkt 9 lit. ,d" oru lit. ..i" utawy z dnia 8 l]ma
1990 r' o sm@ądzie 8mimym łpz. U' z 2oo1, .' Nr l42' poz.l59l ze zm.) oraz
&t' ló5' art. l84' ań. lEE ust' 2 i art. l95 ust' 2 $tavy z dni,a 30 oBN.L 2005 r.
o fuMacn lublicaych (Df' u ' Nt 249' poż. 2!04 że zń.).

${

w budżeci€ twczy się rż€wy|
1. ogóĘ wwysokości - 40.000 fł'
2. celwąw wysokości .10.000fł' zgodnie z Btawą o zMądfaniu lcyzysoryn'

s2
l. wydattj budż€tu gminy w w]sokości 18 277 81&. zł' zgodnie z ałąaikien fu 2.
2. Limity łydatków na admia inwestycyjne na rok 2009 ońf wieloletnie prograńy

inw€stycyjle w laleh 2009 . 20l l z8odlie z aĘcaikien nr 3
'  s3

l. Deficl bldżei] 8miny w wysokości 1 649 759.. z,ł' 6tŃie pokr}'ly pży.hodmi
p@}Ódżącyńi Ź
l) eiq8anych l$€d}tÓw
2' Pzychody budżętu uchwala się w ł7sokości 2 ó77 124.- 2,ł'

!' rczchodywwyŚokości l0273ó5.zł' zgodaiezz^ącniaefraf1
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L'Dochody i wydatki niąale z reaLiacją zadeń z zat<r€su dminist"&ji ż4dowej
i if,nych zadań zl@onych odĘbnymi Btawmi' zgodnie z Żłqpdikmi fu 1!' 2.
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r. Ustala ,ię dochody w kwocie 7ó.000- zł z t,tu}u s7daweja bNo|.n M spftdAż,

'ryojów 
alkoholowych oE Rydaiki w h'ocię 71000.. zł ja rc^|iz^qę %dan

ok€ślonyc! w 8mimyn pro8rmie p.ofilaktyki i rozwiązyłania Prcblemów
alkoholowych i 5000. zt na rcaliację adfu okgślonych wgniuym
progmie p@iwdziała'a n&kotmii zgodni€ z aącaikiem Nr 5.
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l. Plan Plzychodów iłyda*ów dla:
l) żkładów bD<lżetołych: pżyńody . 1 933 l(}1.. zt' }ydatki . l9|3 901.. d,

2. Pla d@hodów i wydatkÓw dla dochodów własych jednoŚt€k budżetowy.b:
dochody - 155 E00- złj qTdatki - l55 E00.-zl'
zgodnie z załącaiki€m fu 6'
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1. Uśala się plu p.zychodÓw i ł]datków Gmim€go Fhdus4 ochrony Środowist!
i Gospoddki Wodnej w wysokości:
l) przychody - 25 000- zt
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l' Dotlcje pżedmiotowe dla z5kład! GoĘoddki KonŃalnej w Kału,alie
1) z !'tufu rcmontów budFków komunalDych .65000.-zł.
zgodnie z zltącaikiem nr 7 .

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gmimych in,Rtucji kultuty na łącająkwotę .478'000..2ł'

\*' 2) działających na ierćnie gminy lub|icatych p.zedszkoli . 275 |o0.. zŁ
fgodnie f fałĄcaikim tr 8 .

3. Dotacje celowe:
l) !a ,adania własne gniny rea|izowane przez podnioty należące i nie nal€żące do

sekora finansów pnblimych M łącaą k'łotę 10 000.- zt
2) na dofinansowie do dfiałalności w faltsie loltury i tradycji - r0 000.- żł.

zgodnie z załącaiki€n Nr 9 '4. Dotacje cetowe na zaduia bieżące .€slizołae na podstawie Poroamień' umów
- 12.450- z|. z8odiie f załącaiki€n Nr 10
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Uloważnie Śię Bumistrza do:
1) aciągania kod'tów i lołcrk !a pokycie w]Śtępującego w ciąau roku

pĘejściowćgo defic},ru budżelu do wysokości 300'000. zł'
2) eiągdia zobowiąZń|

a) Da |nmowanio łada&ów na wielolćtnie prog.ańy inweśycyjne' na progrmy
i prcjeky .ealŁowfue re środków Unii EuroPejskioj lub bżert'ych
środków zagranicaych qM na f^ddia ł]nikdjące z kmt.aków
wojowódzkich do ryso(oŚci oloeślonej w załącaiku fu 3 

'b) z Btułu Mów' klóry.h realjzacja w roku nasĘpnym (2010) jest niezbędna dla
4lMienia ciągłości dzialMia gmiDy i tem'n apłaB upł}rya w 2010 .Óku
na ]ąch4|aotę 300.000.. zł'

c) ńających pok.ycie w uŚtalonych w uchw'le budżetowęj l|Totach w]datków do
wysokości 2 500 000'. fł'

dokony1vmia dim w plrie wyda1ków z wyłączćniem !@nieŚień wydalków
mjdzy &iałami oraz eiększeń }y.la0(ów !a łynagrodzenia oŚobowe i wydatki

pfukeania kięroMikoń jednos1ek budżeto$ych lPrawnień do dokon}Ndia
pŹeniesi€ń w pleie łyda|ków orż w plmię dochodów wł$nych i sadatków

lÓkoweia wolnych środków bu{Łęto*fch na rachunkach baŃowych w jmych
bankach niż b@k lrowadfąqy obsfugę budżęfu cminy.

2) wydatki - 25 000.- ri,
zgÓdnie f fałącaikiem tr 11 .

5)

Uchłsła wchodzi w fycie z dnięm od
Dfimiku Uu ędowym wojćwódftwa
UŹędu Mi€jskiego w Kałusżynie'

$t0

l srycmia 2009.oku i podlega PublikaĆji w
Mazowiockiego oru na lablicy ogłoŚżeń

l )

ś1r

Załąca się prcgnozę łącnej kwoty d]ugu i spłat na koniec 2009.oku i lata mtępne.
f9rdn]e f falącn1kJfr ft |2
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wykonmio Uchwaly powieŹa się Bumi9tzowi KafuŚzyna'
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Ptrwodqiczący Rldy Miejskie.j


