
Uch''la Nr XX /156/09
Rady Miejskirj e Kalwzynie

z dIia 7 śielpnia 20Dr.

w lpr.wie mian w budźjeci. gnitry r.2009 ..

Na podstawie a!l. 18 uś. 2, pkt'4 usiawy z dnia 8 marc8 l990r
o smoŹądzie gmimym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 pof. 159I zpó^. Tn.) olaz
art.165, 166, l84, l 88 ustawy z dnia 30 crerwca 2005r o finanŚach
publicatych(Dz'U.N. 249 z2o05t. poz.z|04\RadĄMiejskauchwalaco

s l

1. zrvięklza się plt. doctodół ł'sDych gDiny o kwotę - l9E.0o0. zł

Dział 60{ TRANSPoRT I ŁĄcZNość - 148.000
Rozdz. 60016 Drogi publicue smime - 148.000

$ 62ó'0 Dotacje ot.f}tm€ z fiDduszy celowy.h na
fi nansowi€ lub dofinansowanie kosz!'w
rea]izacji inwestycji i zar:uńw inwestycyjnych
jednostek s€ktora fiffisw Publicaych . . 55.000

$ 6300 wpł]r,vy z iyułu pomo.y fimsowej ud'eleej
niędzy jednostkani smorządu tery'lorialnego
na dofimswaie własnych udń inwestycyjnych
i fAtupów inwstycyjnych - 93.000

Dzi!ł 80| oŚwIATA I wYcHowANlE - 50.000
Rozdr. 80110 Gimnazja - 50.000

0 2710 wpłnry z q.ułu pom@y fimsowej udzielfu€j
między j€dnostkmi gmoradu terytorialnego
na dofiltr$wuie włalnych zadń bie,4cych -

2. zmnie$fa sit p|an docbodówwhśnych gmioy o kwotę - 245.00G !ł

Dział 60{ TRANSPoRT I ŁĄczNoŚĆ . 245'000
Rozdr. 60016 Drosi publicrp gminne - 245.000

$ 6330 Dotacje celow€ otr4mane z budżetu państwa
na r€a]izację inwestycji i zakuŃw inweśycyjnych
własnychgnin - 245.ooo

50.000



s2
1. zmni.jsŹ się pl&r wydrtków whŚnych

Dfisl 600 TRANSPoRT I LĄczNośĆ
Rozdz. ó00 | 6 Drogi publicae gminne

$ 6050 wyda&i inwsrycyjn€ jednostek budżetowych

Dział ml oŚwIATA I wYcEowANlf,
Rozdz' 80101 szkoły podstawowe

s 6050 wyda&i inwestycyjne j€dnoś€k budżetowych

PRZx'clwPoż:ARowA
Rozdz'75404 Komendy wojćwodzkie Policji

$ 61 70 wPłsł jednostek na fiudusf c€lowy na
finansomi€ lub dofinansowanie zBdań
inwestycyjnych

Dział 801 oŚwIATA I wYcHowANIE
Rozdz. 80110 Girnazja

0 4270 Zakup usług .eńontowych

gDiny o kwoĘ - 106'000- zL

2. zwię|.s się Pl.n wydltków *Ia8nych gniny o kwoĘ - 59.000. zł.

Dziat 75ł Bf,zPlEczENsTwo PI]BLICZNE I ocERoNA

- 7t.000
- 71.000
- 71.000

- 35.000
- 35.000
- 35.000

- 9.00{l
9.000

- 9.000

- 50.000
.- 50.000
- 50.000

At<tuahy pla limitu wydatków na zadania inwesrycyjne na rok 2009 oraz
wi€|ol€tnie prcgrmy inwstycyjne okeśla załąc,nik do niniejszej uchwały.

$4
wyko.anie uchwały Powie!-fa się Bumistrzowi Kałus,yna.

$)
Uchwała wchodzi w życi€ z dniem podjęc;. i podtega ogłoszeniu.

tudy ltieBkiej

Juu Kdibt u P.lk


