
Uchłda Nr Iv/r2,20l1
Rady Mi€jsh€j y Kałuszynic

z d!i! 28 stycŻnia 2011 i
rv Śprawie U.hwalenia budżetu gminy K usżyn na rok 20l1

Na podstawie art' 18 U5t' 2 pkl 4 usta$]' 2 dnia 8 marca ]990 r' o smorądzie gńifu'ń
(Dz' U' Ż 200I r' Nr ]42, poz'l59l z póa' h') oM ań.2] l, a . 2]2, ań' 2l4. !r.. 2l5.
an' 2l?' afi. 235. an' 2]6, ff. 237. art' 2]9. ań. 258 ulały z dni! 27 sierpnia 2009 r
o finańsach publiĆŻnych (Dz' U' Nr l57' poz' 1240 ) w2wiąŻkuŻań'12l Ńtauf Ż dnia 27
sieĘnia 2009. PEpisy s!ń*ldŻające uslaRę o nnesach publiczDych (Dz' U' nr l57,
po' 2a' Radalt€i:La s Kaluhni. u(hnll'..oo':ltpuie:

$r.

l' Usmla sję dochody *'lącaej kwocie _ 19.39ó.2,19!00 zl!

a) bieŻące v kŃde 14.]87.205'00zł.
b) nająfuŃ w lwocie 5'009.044.00 zl.

Żeodnb Ż alącŻonądo Diniejs&j uchsały bbclą tr ], nr ]a
B rym na zadania zwiąZne z realiaÓją adań]

_ Ż żakEsu adminiŚtacji tądowcj l.779.I5j.0o zI Żgodnie z zalączoĘdo
niniejsrej uchMb labeląn. lb

' na nocy pomŻnmień z olgafui adninistracji pańslwowej - 4.000'00 zl
zgodnie z z]ącŻoną do niniej szej uclNElr lab el ą nr l c

2' UŚtala się s}da&i rvlącmej kNocie - 17'822.136,00 Żl

a) bieące q kwock lŻ 791 3fi 'Qa z].
b) ńajątkott $ kŃocic 5'0]l']69'00 7-l.

zgodnie 2 załącŻoną do triliej szej Ehwaly bbelą ńI 2 i m 2a
{'tyn m zadmia 

^viązme 
z realizacią zadań:

' zzakesuadministracji Źądos€j - 1'779'l5j.00z]zgodniczzalącrcnądo
niniejsŻcj uchs'aly labelą tr 2b

' na nocy porozuńień z orBanmi adninistr@ji pańsNvowej - 4'o0o.00 zl
zgÓdnie z za]ącmną do !ńi€jsrej uch{dy tabelą fu 2c

]. Ustala się liDily wydatków inwestlcyjnycl na lala 20ll _ 2012 ŻgÓdnic Ż labeląfu ] do

4. (Jsb]a się wydatki na prcgrant i pmjek$ Ealizorłee ze środkóu' pochodzącycn z
Funduszy struktuElnych i Funduszu spójności 7-godnić z labelą nr 4 do niniejszej



s2.

1' Uslala się nads)'Żkę b Żclu gnrnry v\'],sokości _ 1'5?3.513.00zl zprŻeznaczcnicm
naplmorvmąsplalęratloż}czekikreĄló\'skwocie 1'7j.5l3'00 z]'

2' UśalaŚięŃŻclrodybudŻeluwkłocie r.573'5l3' 00 zł_ Ż ńastępując)'ch qt!ló\'l
splaty otrzymlnych pożrrek i kEd)tó' w kwocic _ l.57].5]]]'00Ż],
zgodnie z talrelą[ 

''j' Llslala się limity zobo\'iązań do zociąlnięcia na sfiuansoilanie p.ćjścioq€go dcfic!'tll
vkl'ocic 1.000'000,00 zł. w lyn z tyu]u

zaciąan'vcn krcn}1ós' _ ] 000'000.00 zl

4. Ustah się lnnry zoboliązń na splalę kedytów i pożyczci( z lal ubieglych v ls'ocie
określonei Y6 2 ust.2'

sa.

] Uslala się reu crwq ogólną w lvtsolośĆi 20'000'00żl.
2 Usia]asię reŻe.*y Ćelove vrvysokości 30.000.00zł'.

z legol na iealiŻeję adań wlólłclr z zalEsu aządzania kryŻtsowego v \lysokości

s.l.

UsIala się dotacje udziclonc z budŹelu gniny pÓdmiÓ1Óń nalcŹącrń i nie ngleącym do 9ktora
finańsów publiczn}.h zgodnić zz'|4cŻnjłjcn ńr l do ńinie]szeiuchwały'

$s.

l Uśala się plan p]zychodów i kosŹóv omz dotację przcdnriolÓtrą i cclową dla zaktadu
budżetosego$'zkresicakreś]on-rrm \' zĘczniku nr2doniniejszej udrsal'

$6.

Uslah siędochody zlyllu u1dania 7-e^oleli na sBzedaż naFjó\ alkÓholow]'ch o.d s)'dalki
ńa Ealizację zadair określon}th * Gnrinnym Pbemmic Polilakt'kj i Ro^liązy$ania
Poblenó{ Alkoholovych i w Gnim}n Pbcrmic PrzeciwdzialaŃa Ndkomnii zgodnie
z labelą nI 5 do ninićiszei uchwlIy.

s7.

]' Uslala się plln trdatków na przcdsięwzięcia rcnlizo}vme $ rabach Fund szu
s]eckiego w podzi.le na solectw! Żgodnie z za]ącŻona_ do niniejszej uchłair

2 B urnr istz poi nfonnui e soltysów o terni nach rcali zac ii po szcagó ]n ych Dlzcd si ęlvięć'



$8.

Upo\łnń :ię Bumjsfu do:
I zaci4fuia kredy1ó\ i pożyczek na lokłcie syŚlęlującego w ciąeu loku pŹejściosego

deficy1u budżetu do l)sokości okreś]onej w $ 2 ust' ] niniejszcj Uchwały.
zaciągfuia Żobo*iąze:

J n1 findloqJnie \)dJllo! nJ ś'elo]elnje uograr) 'rqe.\.V.t ra totsmy
i poiekty realizołfue Że łodków Uńji Eulopejskiej lub beŻ^totnych nodłów
agiżniczńyclr ole na zadeia Ęnikając€ Ż konlmków wojewódzkich
do s'Śokośc] określoiej w bbelach nr ] i fu a niniejszej uchwaryi

b) z t}rulu umó\ kólych €alizacja jeś niezĘdna dla upewnińia ciąglości
dŻia]dia cminy i gdy rcmin Żap]aty uplyda w 2012 roku do lącznej lvot'
100.000.00z-l.

3' Lokowanja wolnych śńdków budŹeloslch ńa ńchunłach bmkovych w innych
banlr&h riż bank prowadący obslugę budżelu gńiny'

4' Dokonywfiia Żnid ł ploic wydatków fo]ęd7ł paiagńfmi i rczdzia]ami w tmach
deego działu. w tym zmian p]anu $adalkóN na uposMenia i wynagiodenia ż.
stosunku pńcy .ie po{odujących zwiększenia linitu tych *'ydaików uslalonego w

5. PŹekemjaĘosażnińkielomikonjednostetdo:
a) dokońywania hian w planie $1da&ó!ł jcdnoŚ&i w ranach d?iab w atesie

s'adltków bieżących pod Mrun*jem, ż! nie spo\'oduje 10 Żlviękgenia dobcji z
budżeLu ani miejszenia \Tła1y do budżetu.

b) aciąBania bbowiązań z tJłllu umó$'. któIych rea]izcia w roku nótępnyn jesl
niezbędm dla apeqdenia cĘg]ości dzia}ania jednostki gdy lemin zaplaly
upbrya]a20l2rokudolączncj kwoty200.000'00ż.

$9.

wyLonanie Uchwaly powieŹa się Burhis(r&s'i KalEzyna'

$ll.

Uchwa]a wchodŻi v Życic z dncń podjęch 2 nocą obowiąŻującą od ] stycai! 20l] ńkui
podlega publilracji FDzienniku UuędoBJn województwa Mazowieckiego oru na tablicy
Óg]o'zeń Ur4du MiejŚkieeo w Ka]usżyńie.

Pżeivodnicząca Rldy Miejskicj

:Ł.'...5
Ei/a wand9 stand7isł


