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Dolacj e cc lole $' ranach proEtamó w fi nan so$tDych
z udziłen środków ampe]skich oBŻ łodkół
o których nowa B afi. 5 ust.l pkt ] ornz ust' ]
pkt 5 i 6 usuw}'. lub llatności s ranacb budżtu
roo'o eioPej"\kh

{ 2oo9 Dotacje celoBe w ranŃh pioglmó' l]nansowanycl
Ż udzia]en $odków eurcpeiskich oraŻ śodlrów
o których mos€ q art' 5 Ust' ] pkt ] oEz ust' 3

lkt 5 i 6 !sta$y. lub p]atności v .ańach blld'ent
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{ 2oo7 DÓlacje cclolę 1ł Idach pmgmnrów fińanso\€nych
z udzialem śńdlów emopejskich oIŹ śÓdków
o klóryĆh nowa rv ań' 5 uŚl'l pk] oraz usL 3
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pkt 5 i ó Usarq. lub p]aności w mmlch budżefu
rodto! crop-..r'ct

s 2oo9 Dolacje celo*c w rmacn ploBramów finansovanycn
z udziałem śrdkós' europejskich oraz środkóv
o k1óryćh ńowa w art' 5 ust'] pkf ] o@ usl. 3
pkt 5 i ó usu*a. lub platności w Bnach budżelu
smdlou e' lpelsl'/ \

Driil stl Nulrur! i ochrohr dritdzicNa narc,lo$.go
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pkl 5 i 6 ustaw}' ]ub plabÓści ł ramach budż!fu
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o klóryĆh ńow.\' ań' 5 ust'l pkl 3 oraz sl' ]
pkl5 i 6 uslał!, lub plahości lv ńmach budŻeLu
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Dzial0l0 RolńicNo i losicchto
Roz.lŻ. 0l04l Pńelm RoŻwo.ju obszańw wiejskich 2007_20l3 _

s ó059 wydatki inweslycyjnejedno$ek budżetotrfch '
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RoŻdŻ. 80l03 oddŻi.ly pu edszkolne w szkoleh podŚlawoulcb

$ 40l0 Dooa|śo\. k\naglodŻe e fube
co/d/' 80'0! llrd<Ż}oL'

6 r0r0 Dodako \e t,n c'od elie rc./t
"s 

6050 wldalki inłeslyĆyjne iednoslck budżetoBfch _

Ś ó060 wld.lki na zakupl i.{€Ś'cyjne jednosFk
b' d, crov).\

RoŻdż 80 l '.'rfu/ja

60.000
ó0'000
ó0'o00
17,511

418
418

17.116
9.330
7.806

110
lt0
110

t 75.451

1,'t99

186
746

50.i39
5.339

35.000

10.000
'7ó.Żaó



$ 40'10 Dodltkowe wynasrcdEnie ocTie
s 6050 wydatki inweslyc)j ńe j ĆdnÓ sek budżeto\]ch
$ ć 060 wydatki na zaku py i nweslycyj ne jedńÓŚc k

budżJto$Ych
R.7d7 30l95 PÓŻostala dzialalność

ś 4040 Dodarkoivc wyfugrodŻenie mczne
Dzial 85'r E,]uk'cl jn! opi€ka dy.h"\v.$cza

nÓ7n7 R540l su'eLl[e \Żkolne

$ 40,10 Doda&o$t wynaBrcdzenie roczne

'RoŻdz' 8s495 Pozosbla &iałalność
{ 4300 Zakup uslug Pozoslalych

rżi.l900 Gospod'rka komunaln. i ochrona środowiska
RozdŻ.90003 oczyszczfuie niasl i wsi

S 4300 Zakup nshe pozostalych
RoŻdz' 90095 Pozostaladzialalńość

$ 4040 Dodalkose *TDae.od2enie mcme
\ 4300 &kup ustus pozosklYch
$ ó050 wydalkj ińMśycine jednostek budżetowych

Dzial926 Kultura fuyczn! i spoń
Ro7dŻ 92604 !nstt1uĆ]c kultury fizycznej

$ ]030 Różne r9.latki na żec7 osób fizyc7n}ch
s 4 l 70 wyÓaerodzenia bea sobowe
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Dzial 853 Pozosra|e zadanh s zakrgsic polilyń lpolc.żnej
Rozdz'85395 Pozoslała dzillalność

s 40l 7 wynaslod7śnia osobole
$ 4l l 7 składh M ubczFieczcnia spolecŻnc

$4127 Sldadki na Fundusz PracY

s 4l77 wlnagrodzeńa bezosobove
s ,l2 ] ? zilup naterigló{ i $Yposżenia
$,l]07 zatap us]ug poŻnśalych
S 4309 zatup nslus pozoslabch

Dzilt92l KDltuń i o.hronn dŻcdzictłn narodorv€o
'Rozdz. 

92 l 09 Domy i ośrcdki kulluly' śvietlice i kluby

$ 4l 77 Wtnasrcdzenia bezosborve
s 42l ? zału! mtedalów i ł]posażenia
s 42l9 zalup nateliałów ił1posźenia

RoŻdŹ' 92195 Pozośa]a dzia]alność
s 42] 7 Zakup fualeiia]ów i sfposaŹeńia
{ 42l9 z.łup malerialórv i wyposa'enia
S 4107 zakup Blug pozoslalych

$ 4]09 Znkup uslug pozoslałych
Dżial 9ż6 l(ultura f'?-1czna i srlÓń
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3' Poznilnj. pl'n dochodół 8miny
plan dochodów bicącrch
plan dachodów nają&oĘch

4. Po zninnie pl lydalkół

plan qydatkós bieżących
plm Ędattów mająlkoNych

rĘlośj r9jr9'665'28zl
l4']l0.62l.28 Ż]

- 5.009.0,14,0021

gbiny vynosi - 17,?46.15t,28 2l

- 17 919 783.28 zl
4.816.369.00 zl
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l . w Ebeli NI 3 do uĆhwa]y budż'etowej - Limily irydalków na u dania inw$l'cyjnc na

rok 20] l i lala naslępne \\prorvadŹ Śię mslępliące aiany:

1) w poz. I .. Zagospodaowade ccnlrub r$i Patok - renont budv.ku i zalup
sDo.4n9 ,nnieis/) qC vmo ! aJ ni1 ./e -i oofirtus\M'a rod\ami
\:"..rT' o kqotę'o ooo'oo.l Po.T'anie wJaÓ.. adJrk W'o' i !]o Ul0.00

'2) w poz. 2'..zagospodarcwanie ce run wsi sinolęka - nodeńiacja śłietlicy
wiejskiej" hjniejsŻa się warlość adania w cŻę!'i dÓl]n'nŚoruni śrńdł'n]
wł6nYni o kwo1ę 40 ooo.oo z]' Po znimie wafiość zadbia {mosi - 390.150.00

3) w poŻ ó '.,Zaeospoda.ovanie prćŚtftni plblicŻnej ( Park i Pl. Kilińskie8o w
Kałuszynje) zwĘksza się vańość adania o 20'000.00 d' Po Żni@ie wańość
admia s1noŚi l'820'000'00 zł'sqm:

'pleowane wydatti na 20] l rck na ]<wolę - l.020'000.00zl
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'plmo\ure $'ydatki Da 2012 rk mł]votę 800'000.00 zl
4) wykeśla się poz']o.' Zakup mobilnej Flcowni inleńeto\'ej dla sz' P w

K;fus^nie ( 2i szl.llptopów7 op.oeńnowmien)" rczrgnując Żjcj realizacji w
2011 r'

5) wykreśla siępoz' l] Renont kuch.j w lLzed9kolu l'Ubliczrym w Kalusz'nie"
tzyeńując zjcj realizeji $20]l r

ó) w}kEślasię poŻ' ]2 ..Ż.łup kuchńi elcktqcznej d]a PŹcds^ola Pub]iczne!Ó\'
KaIuszynie" rcł-gnują. z jej leali7,Ćji lv 20] l r

7) wykreś]asiępoz' lj .. Rcnroń sali gimnasl}cznÓilv (;ifun&junr s Kałuszyńic"
EzygnLLjąc zjej reali2mj i lV 20] 1 l.

8) wykreśla się poz l'1 .Źak!p mobilnej praco\'ni ińtrń .wei dl. Ginn&jufr
Ka]uszynie(2] s ' laptorórł z opioBamo\anien''' rezye.uja! 7.ic realiacjj
2011r

9) w poŻ' 16' ..Budo$! zbioaril'a tEncrineeo '' znniejsza się {'afrość zadania o
2o'ooo.oo zł. Po zmiauie !v,ńość zadania wynosi 3 0]0'000.00 7-ł 11 ltm:

llmow re Y'ydatki na 20] i ńł na k\łolę l'280'000.00zl
_ plńowanc vydatłi na 20] 2 rck l.750'000,00zl
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w tabcli Nr'1 do uchsaly budżelo"ti w'darki na progran} i plljekl) talizolvme zc
ś.odkówpochodznclch 2Iinduszy stuknYaln'ch i rundBz. spóiDości{'prowadza się

l) wpo7 l'l' ZagoŚPo{]]ro\ralric centufi \siPatok tehont bldyuku izjkuP
]vf.sażenia'j znniejsza się ltllość 7rdeia o 20'000 .00 7]

2)'wpoz' ! 2 - .'Zagospod!fuw.nic centruńłsi sinolęka 
'todcrniŻac]as*jellic)'

wiejskiej'' midsu się w.ność zadaŃa o 40'000.00 zl
3) Wpoz']'6 .-z agospodaroŃai ie pŹestzcni publi cŻnej ( pek i P l ' Kilińskiceo w

KalnszYnie) złięksŹa się watość zadaniao 20'000'00 zl
4) Dodaje się poz.2'] pod któ!ąivlo]uda się nowe zadanie pn... wifiDalna

spo]oczrość szkol} Podsta\'o{ej ifo. B PnEa *'Kahszynie" o wańości 4? 988,80

2' Aktualn! plan linrjlóv wydalkó\v n! 7adania in*estyc)ine narck 201l i lala nlstqFne
okEj]aTabelaNI l donińieisŻciuchlal!'

5) Dodlicśiq poŻ. ]''{ pod któIąs'pLovad7isjq
ciebwie -20ll_orva oścj l l' 22].48 Zl

6) Doda]esiepoz 2.5 pod klórąs'pms'adz Śię no{c adanie Pn"' Ślad ni bileu i
lrudyĆji ńiepodkg]ościorrj - prZdsięwzięcie z LocŻnego kalendaa nlprcz '' o
uTn.śĆj 10.l55.00 Żl

?) Doddc siępoz 2'6 pod klóĘ lvtlo\rada się no{. zadanie pn'.. wdsŻ{at! klur.me
rvśNietlicy\w€ach kout'YnuaĆja20llr"o\!ńości l] ]4l'00zl

2'Akfuahy plan lifuitós' $ydaLków na
pochodzących z lunduŻy stukturah}ch

programy i lrojekl} raliŻorvanc ze środkóu
i l'unduszu spójI$ści okeśla labela N! 2 do

s6
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$ Źleaiku Nr l do ŃnwsĘ bul'.lowj - DoLcje L@iel@e w 20I I rL! z budzlu
podnifoT nalżącytr i ni. naleŻąqan do słora fDffiów PubLica'cb wpo*ada sie

i v!oz' 3 diętssięk'łolę doiacji celowej o kwotę 10.000 pfuŃj^a
sfiNwaie pob''tu dzi4i z te€nu 8nńy K.fuŚ4n ezsrcująpych do
niępublimych !Ź.dsŻkoli na teMie 

'.nych 
gnjn.

2' AktuatnyPIelinitówdotEjiotr.ślazalącaikNr l.loniniej@j uchwały.
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wyromie uohłżly powieŹa Śię B@isFzowi KałuŚz'M
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Uchwó! rchodzi w zyoie z dlim podjęcia'


