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lichwala Nr XXXII/216110
R!d) M'ri5(i(j s Kalusz)bi.

z dnfu 29 
"Ź€snia 

20r0l.

n'slrlwic zmian ł b!dżo.i. ghi.y na 2010 r'

Na podslavie an' t8 usl' 2 pkl' 4 ustav} 2dnia 8 naca 1990|' o sfuouądŻie gnimyn
(Dz' U. z 200l I NI ]42' poz'159l z póa' zn') oie an' 2] l' ań' 2l2. an' 2l4. ań 2l5' an.
2l7, d' 215' dn 236- ań' 237. ań' 239' ań' 258 Uslas1' Ż dnia 27 sieĘnia 2oo9 r' o nmsach
publicalch (Dz U. NI l57, pÓz. 1240 z póżn' zm') w związku Ż ń.]21 Erał1 z dnia 27
sierpnia 2009 r' - lEepisy *Trotdającc uslawę o finbsaclr publicznyĆh (Dz' U' Nr l5?,
po/'l' 4' ' RŻd1 V'.j<la L (o'u'l/ie tlhwaL' !o D lępuie'

$r

l zmnicjsza się pl'n do.hodów ż!d!ń wlaśtrych gminy o kwotę - ź.992.768'0l żl

959.368Dzial.600 TRĄNSPoRT I ŁĄczNoŚc
Rozdż' 60016 Drcgi pub'tiche 8nime -

s 6208 Dolacje cIowe w !m&h prosmmów
finesołmyĆh Ż ut]Żialfu środ(ów eurolejskiclr
oraz śiodków j o kórych nova N ań'5 ust'l !(t 3
oż u! tpktl'6u.av4' ubpldl'o.
w mneh budżenL śfudków ąlopejskich

D/i'l 700 cosPoDARKA MlEszt(ĄNlo wA
Fo/dŻ' 00n' lo7ostala dŻialtlno

$ ó298 Śrcdki na dofinlnsoNmje w]Anlch inwes!,cji
gnnr. poNiatów. samorądów wojeqó'lŹw
po4.l!d.7 rr),1 hde!

DŻi'l750 AD\o\ls l RACJA PUBLlczNA
750l U.fdJ uojewołlP

$ 23ó0 Dochod' jednoste( sfuoŹądu tĆi}torialnego
iązme z Ealizacją zadań z Żakrsu

administeji żądowj omz imych udań Żleconych
r{awami

Dzial8o1 ośwlATA t wYcEowANrE
RozdŻ' 80l0] szkoły podŚawow€

$ 2008 Dolacje celowe w rmach pfugmmów
finansowych z udŻia]eń śrcdków eurclej skich
ofu środków . o klórych mowa w ań.5 usl' l pkl ]
ol/ u! lp\l ..ó 6tq]' ljbplaho{i
w rmach bldżĆtu środków eMpejskich

$ 6298 siodłi na dofimsorwie wlasnych inweslycji
cmin.powiatów,smożądówwojewódzllv
pozyskfue z imych źródel

Rozdz' 80]l0oinń@ja
$2003 Dotacje celove w 6mach Progrmów

959.]ó8

230,000
230.000

230.000

500

500

ż.425'600

13.750

2.406.154



fin so*uych z udzialem śrcdkóv eumpeFtich
oż śrÓdków , o których foowa w an'5 ust. l pkt 3
op uq'ph'' ó &sy. l'opl"'rojci
w lmch budŻefu śrcdków eumpejskicb

Dzill 853 PozosTALE ŻADANIA w zAxREsIE
IOLIIYKI SPOLECZNEJ

Rozdz' 85395 PobŚala dŻi alalnośó
ś 2007 Dotacje celowe w tnach !rogimów

finffiowych z udziałen łodków eulolejskich
orż nodków , o kt ryct mowa !v an.5 ust' l pk 3
oE/ Ls'. IpL.5 i6L.raq. ubplarro<
]v lmaclr budżetu środków euopejskich

Dzid 900 GOSPODARKA (OMUNALNA t OCHRONA
śRoDo$1sxA

Rozdz ' 9000 l G ospodarka ściekowa i ochrcna wód
$ 6298 sńdki ń dolnfuso*aie wlsnych inwestycji

gmin. PowiaióE smorądów wojewó.]Żtw
pÓłskae z imych żódeł

$ 620? Dolacje c€Iowe w rar@h plocTmóv
nnanŚoweych z udŻial61 śńdków europejsłich
oE ślodków ' o kóIych mowa w ań'5 uŚl' l pk1 3
orr usl' 3 pk 5 i 6 usEi\), lub plabości
w r3mch budżetu śrdków euńpejŚkich

ł 6260 Doimje otŹymee z paistwow7ch fundusŻy celowych
na ńnansołańje lub dolnfusowfuie kosaów
reaUacji inv*łcji i akupów inweslycyjnych
jednoŚtek sktoń fDfusów publicaycn

D/iaI75Ó DocHoDr oD osÓBPR-AwMcH' oD oŚóB
FIZYCZNYCU I OD INNYCfl JEDNOSTEK
MElosrADAJĄcYdl osoBowoścl PRAWNDJ
oR {z \VYDAIKI zWĄzANE z IcH PoBoREM

Roł2 75olo u pł)^ł5 / ó/nJ.h oŻlicfr
q 0460 wplJw) / oplarJ era"ploara, )in.l

5.100

0,01
0,01

0,0 t

2,371.300
2.3',17.340

2'zwi?ksz! się plan dochodów zadań łlasbych gniny o kwo!ę - 3.502.92!101 zl

Dzi.l0l0 ROL\I(T$O I LO$lECt$ O
Rozdz' 0I0a l Plogńm Rozwoju obsaów wiejskich 2007'20l3 '

$ 6298 sń&j m dolfuŚowaie włNnycb inwestycji
gmin.PowiatóĘ smoŹądówwoj.wódŻtł
po^sLdne / inr]!t zode

Dzial 600 TRĄNSPoRT I LĄczNość
Rozdz' 600ló DrcEi publicae Animc

245.I14
245,17a

?45.118

9763óa

17.000

84.000
84.000



Dzi.t 8ol o$MATA r wYcEowaNlE
Rozdz' 80ll0Gińnuja

$ 0970 wpłyrv' Ż !óżnych dochodów

DŻial 853 PozosTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE
POLITYKT SPOLECZNEJ

PoŻdŻ' 85395 Pozostaładzialalność
s 2009 Dotacje celowe w tmach plogamów

finmsołanych z ldzialeń środków
europejskich orŹ śmdków, o korych no*a
w ań'5 ust. l pkl 3 oraz ust' 3 pkt 5 i 6 uŚlatr'.
lub plahości w lmach bud-tu śrcdków
cuDpejskich

Dzi!ł 900 cosloDARt(Ą KoMtlNALNA l ocIlRoNA
ŚRoDo1\.IsKA

RoŻdz' 9000l cospodłka ścickova i Óo]&m rvód

ś 6207 Dotacje celow. w mach progańów
finansovó'cl 2 udzialen śrcdków etÓpejskich
oraŻ śrdków . o klórych moł! v ań'5 ust. ] pk1 3

oB/ l't ]p\t'' o eĘ' llbphTo{i
rv meh budż.tu nodków ąropejŚkich

s 6290 srodki na dofinfusowei€ wlasnych i.weśycji
gmin. powiatóp. sanoŹądów wojsództw
pozlskm€ z imych źódel

Rozdz' 90095 Pozostała.lzialalność
$ 2440 Dolacje olżynme z paistwoPych lunduszy

celo*lch na realizację zdań bieacyc! jednoŚek
sektoĘ fi MńŚóv publicmych

1,900
1.900
1.900

0,01
0.ol

0,01

2.t95.414
2.r06.r08

2.092.828

D.480
89.!70

3' Pozni! Ó pl& dochodów

pl dochodów bieżących
plfu dochodów DająlkÓwycn

sminy{ynosi 17.285.385,45 2l

l'zmnioiśa śia DlaD łfdlrkós zadań zloconych gmini€ o kłoie ' s27'' zł

13.248.58135 zl
4.036.804.00 zl

$2

Dzial 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RozdŻ'750l ] UŹędy wojewódzki€

Ą 4040 DÓdalkose srynagrodzaie rccŻne

Dżiał 750 ADMINISTRĄCJA PlrBLIczNA
Rozdz'750l l Urzędy vojewódzkie

s 4010 wynaercdzeni!osoboNe pracoMików

2'zqfk"zasilplln']d'.ko$ /adań'4o!J.b ghitrie ok$orl-527._'

527
527

527



$3

l'znniejsn 9ię p|an ŃTdłtkół ż.dań vl'śtrych gmily o kvotę - 4.2?6.181,01zl

Dzial010 RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
0]095 Pobstala dzia]alność

ś 6058 wydalki inweslycyjnejednostekbudzetołych

Dzial600 TRĄNSPoRT t ŁĄczNoŚć
Rozdz' ó00]ó Drcgi pubIiche gnime

! 6050 wydgtkiinwstycyjnejednoŚekbudżetoqfch
$ 6058 wydatki inwestycyjiejćdnostek budżeio$}'ch

Dzjal 700 GosPoDARKĄ MIEszIiĄMowA
RozdŻ' 70095Pozostaładziałalrość

s 6050 wydatki in*€stycyjne jednostek budżelo$}ch

Dzial 7lo DztAŁALNość UsŁUoorłA
RozdŻ' 71004 Plany zgoŚpodarwEniapŹeslrzem.p

$ ó050 Wydatki inw€stycyjne jednoslek bu&eloł],ch

Dzial 7s0 ADMIMSTRACJA PUBLICZNA
RoŻdz' 75023 UŹędy gmin

$ 4270 zakup usluc Montołrch

Dzial 8o1 oŚwIATA I\łYcHowANIF.
Rozdz. 801 01 Szloly podstawowe

s 4l 78 wynagrodrenia beŻoŚobowe

$ 42l8 u€łup ńaterialów i łlposaźenia
$ 4219 Żatup nale.iałórn i vo'pos!żEnia
$ ,1280 załup usług zdrcwÓb]'ch
$ 4309 Żakup us]ug poŻosabch
$ 6050 wydatki inłtstycyjne jednoŚtek budżeto!'ch

Rozdz' 80l04PEdŚzkola
$ 6050 wydatłj inłestycy.jne jednoslek bu&elorych
! 6060 wyda&i na załupy inmśyc}jne jcdioslek

bUdżclotr1ch
RoŻdŻ' 80lL0Gimn@ja

S 41 78 Wynagtud&ni! bezosobowe
s 42l 8 zakup msterialów i vlposażenia
$ 42 ] 9 Załup materiałów i Byposażda

Dzial853 PozosTAŁE ZADANLĄ w ZAKREŚID
POLITYKI SPOLECZNE.I

RozdŻ. 85395 |Ó7oŚfuł' d7i'ł'ln.ść
$ 4307 zakup Usbg poaśalych

Dzirl900 COSPODARKA KOMUNALNA I OCERONA
sRoDowtsKĄ

RoŻdż. 900 0 I oospoddka śc iekowa i ochrońa wód

4ló'00o

2.265.365
Ż'165'368
1.306.000

959.3ó8

230.000
210.000
210.000

?0,000
70.000
70,000

25,000
25.000
25.000

164,712
7t.310
2.880

10.870
3'l7Ż

19000
5.388

30.000
85.000
75.000

10.000
8.402
2.400
2.',100

3.342

0,0r
0.01
0.01

940.0Żl
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$ ó050 wyda*i inwstycyjne jednostek budżelÓ$lch
Rozdz 9000] oĆzyszcanie miast i wsi

$ 4300 za]<u! usług poŻostal],cb
RoŻdz' 90095 Pozostaladziałalnośó

$ 42lo Żatup naleńalów i v)Tosa2fiia
s6050wydatki intsB,cyjnej€dnoslekbudżlo$Ych

7.544
7.504

8ó2'511
1.511

165,080
155.580

8,150
9.480

r5.000
t22 954

9,500
3.000

416.000
416.000
4r6.000

1.00,1.368
r.004.368

45.000
959.368

49,202
84000
r9.000
ó5'000
5.202
3,302
1.900

0,01
0,01
0,oi

D6.6aJ
35.0!0
15,000
15.000

Dzial921 KUŁTIIRA I ocERoNA DzIEDzIcTwA
NARODOWECO

Rozdz. 92 ] 09 Dony i ośrdki kultuly. świetlice i kluby
s 4] 78 v)nagrcdżeńj! bezosobove
$ 42 ] 8 zakup nateńałów i ł)'posa'mia
s 6050 s/ydatki inwestycyjne jednost€! budŹetov}ch
$ 6058 wydalki i!ł?Ślycyjie jefuostek budżetotYch

Rozdz' 92l 95 PoŻoskla dŻialalność
g 4 I 78 Wymglodzenia bezosoboNe
S 4308 Zalup ustus lozostatych

2.zwięksż! sif plan sydltkóV zadań 
'lasny.h 

guily o ksotf 1''8ó.337'ol zl

Dzial0l0 RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo
0l095 Pozostala dŻialalność

$ 6057 wydatki inwestycyjnejedÓosEk budżetołych

Dzi!ł 600 TRANSPoRT l Ł4czNoŚć
Rozdz' 60016 Drogi publicme gńinne

$ 6050 wyda&i inw$tycinejednostek budćtołfch
s 605 7 1vydatki inveŚtycyj ne j elnoŚtek budżelosych

Dzńl 8o1 oŚwIATA t wYotowANIE
RoŻdz. 80]01 szLoly lodŚtawÓrve

$ 40l 0 Ęnaglodzenia osobÓwe lr&omików
$ 6050 wydalki inwesrycyjne jednostek budżeovych

Rozdz.80110 cimnMja
$ 40] 0 vynaErcdŻenia osobowe pmcÓłniliów
S 4l 70 Wynaglodzenia bezosobowe

Dzi!ł 853 PozosTALE ZADANIA w zAKREslE
IOLITYKI SPOLECZNEJ

Rozdz' 853s5 PoŻosLła dŻialalność
$ 4]09 zakup usług pozoslalych

Dzial 900 Go5PoDARKA xo14l NAL]\ Ą l ocHFol\A
SRODOWTSKA

Roz.lz. 9o00l GospodłIia ściekoM i ochrofu wód
$ ó050 vydatki inłestyĆyjne jednostek bldŹelo*'ch

Rozdz' 900]5 ośł{.tlmie ulią pl&ół i dróg
s 6050 vydatki inBestycyjne jednostel budżetołych
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Rozdz' 90095 Pobstale dzia]alność
s 4300 Załup usfug Porcslalych
s 4307 zalup UŚllg pobslabrch
s 4]09 Zakup ustug pozostĄcb

Iżj'l 921 KULTURĄ I ocERoNA DzlEDzrcTwA
NARODOWEGO

RozdŻ' 92109 Dony i ośrodki*ultury' świ€tlice i kluby
$ 4l 77 wynagrodu nia beŻosobowe
$ 42l7 zakup nalłialó*'i R'posaznia
$ 6057 wydatki inwslycyjne jednost.k budżelos.ych

Rozdz' 92l95 Pozosla]adzia]alńośi
ł 4307 Zakup uŚlug pou ost łycb

'16.68',1

69170
4.091
3.426

r50,080
140.580

8,150
9,480

122.950
9.500

3' Po zmi.nie pl.n łTdalkó{

plan wydalkó$' bieącyc!
ple sldatkół' hają&oslcń

sniry vmosi - 15,521.78s.45 zl

- 12.120.64Ż'45 z1

1.401.143,00 zl

ś4

l ' w tab_eli Nr ]] do u!]rwa]y budżttoNej - Litily ł}da*ów na zddia inws!,.yjne na
m\ )0'oolŁ wielokh( pÓgra.) ilwellyc)jne w aBc| )olo 20 l s!lo;a?a
'e 

n.ślępu]ąśe zmley'

w m/' |' ) J' 4' '' 14 dolÓrDe 'ię /ńifuy Llasyt.żcjibJ@lovej pÓkga ą(ej
na n'm. .fuMel cyĘ pecrafu z 8'a ż ldien.o ac 6 6058 l a 6 oo57]

2r w poz' l0 .'VÓd.ńlŻ& a d'ogi do qŻ'losej do gfu oq 
'olryci 

wsl caa/'11
Duży gb' Kahszłń' aiększa się wańośó Żadeia o kwotę
45.000 zl' vMość zad ia po mi ie wynosi _ ]45'ooo.'zł

1' u poŻ' ' '-..R.monlcbodrukaor4 ul' u oJs[B Poht'.go
.BdlicUegÓ ł KaJu./}nie_ zmnieTa -( wŹdo:i &ddniaoLWtę

300'000 zl. wa.tość Żadm]a po aianie w}nosi _ 5o5.ooo.' zi/\ w po/' ') .Renor' Ullc) rŹcid}a v Kdluw)nie' r 'ieis/a się *ańoścadeJ o 8ló'00o Żl /oeinłąc je / dJ/d adal iĘws:yc)jnyc\
pĘełidzimych do reglizrcji w bieŹącym ok!' z.danie prż*uwa się do Ełizcji
w roku 20] l ' PldowaDa Mrtość admia _ 8l 6'000 7t

5) w !oz' l ]. _ 
'Remonl 

ul' Reja i ul' Nowej w Kaluszyie'' hniejsa się vŹność
admia o ]90'000 Żł - zdejmując je Ż *'łeu Żadan 

'ńwst}'cyjnych
p.Żewi&ifuych do r.aliŻacji w bjeącym Ńku'

6) w PŹ ]4' 
'BudoM budylra konWlneBo w Kalug'!ie', mniejsz sĘ

Wośa .adafua Ó l0 000 Z] - 7oejnJjac i€ z $lm ZądJ lrwe$yq,nyci
pŹewidzianJch do reallzac]j w bj.ą(ym mku'

7) v!oz' 15. - ..Zagospod@wmie pŻstr&ni publicznej ( pek i Pl. Kilińsldego P
Kaluąnie ) ' dokmeńlacj!.'hniejsza się wa'1ość Żad;nń o l5o'ooo Żl' _

waność żadmia po mja.ie *ynoŚi 13o'ooo._ zi
8) w poz' ]6' - ,,Plfu Żasospod@@ia PŹesl@mego + sfudiun.' Żfuiejsa się

M1o9: 4mj! o ?0'000 
' 

zdejnując je z *atzu zaał inmstyiyjnycli
p!ŻewidŹieych do rea1iacji N bi€ącyn Ńku.



9) W poz' 18' .'zaeospodaDwanie tercnu przy sz' P w Kałusżynie li elap -
boisko' w tym o!.acoMńie koncepcji oraz prcjektu technicznego na boisko
lekkolt]cq'cae, rll ctap hala spońowa" mi€jsa się trtość Żadania o 2o.ooo
Żl ' wańÓść zdania po zsjanie lTnosi 10'000 zl.

lo)w poz. ]9' ,,lvykoneie ogodzenia szko]y Podstawovcj w chfuścicach.'
micjsz się $€ńość zad ia o l0.o00 zł waność zdania po zmianie łynosi

I l) W poz. 20,,Renont kuclui $ Pr.dsi.kolu Micjskim w Kaluszynie. zm.iejsza
się *'ańość adania o '15 000 2l ' ŻdĆjmując je z w}'k@u zadań inwcslycyjnych
pŹcv zia] ch do Ealizacji w biezącrm rok!'

12)v poz 2l' -..Urądanie placn zabaw pŹy PŹedszkolu Miejskin w Kałlszynie.'
:.miejsz się lańość Żadania o ]0'000 zl Żdejhując je z *\ke! 7aJań
in$.sryc}j nJĆh p r7-ewid zia nyclr do real iŻacj i w bieżącyń rcku '

]3)$; poz. 22' .'zakup kuchni elektryĆznej dla PĘidszkla Miejskieco N
KalusŻ]rnie" zmniejsa się wańośÓ zdani! o Io.000 z] zdejmując je z *'vkżu
zaddi inlvcŚycyjlych prŻewidŻianycń do rcalizacj i w bieżącyn roku'

l4)w !o2 27 
'.PrrebudoNa wodociągu niejskieco w ul. MickiewicŻa i ul'

Kościclnei w Kaluszynie" nni€jsa się Baność zadbia o 2o'ooo 7-] zdejnNjąc
je z vykŹtr Ż'dó inv.s1'cyj'rych pżełidzianycb do Ealizacji v bieżącym rok!'

] 5) w poz. 28. ..Konplelsowe rozwiąŻmie gospodeki wodno_ściekołej w smide(aluszrrn - TI etap ( q tyr!: opraco$lnie dolamentacji tcchnicznej dla ssi
Leonó$'i RyczÓłek)" furiejsŻa sięwdość zadania o 5o.ooo Żl' wdÓść 7adJn]l
po mianie r9.osi 10.000,-zl

16)W poz ]l. ,.Uzupe]nielie oświetlenia
Palok[" zvięksŻa się NMość adfuia o
hibie B}nosi - ]0'000, zł

uliczrego v  bĘmaĆh. sŻymonach i
k*'otę 15'000 zl. wańośó zdmia po

17)wpoz'j]' 
'Budowa 

Żbionika Etcncyj.eeo " zmicjsa się Naność żadania o
855'0002l' wańość zadania po hianie Bynosi ' 45.ooo' z]

l8)w !oz' ]j '.Remont bud)nkD świetlicy rr cfuczynie DużJh'. zmuiojsza się
wańÓść adania o I5'0o0 Ż] Żdejmując je 2 wl,kazu zadań inweso,cyjn'.ń
pŹewidŻifuych do realizmji w bieżącyn rok!'

l9]Dodaje się poz' ]8' Pod któą rłlloładz się nove zadeie inweśycyjnc pń'

'' 
Modenizacja isliiej+ej kanaliŻacji dcszczowej v ul' wojska Pohkicgo ł

Kalusrynic" o wanośĆi j5'000, z]'
20)Dodajesiępo?' ]9. pod któąvlrowadza się nowe zadańje inwcstycyjne pn

'. 
PŹebudÓ{a droei doj-doMj do szlroly Podslawowej rv Kaluszynie ( od uI'
waszźsskiÓ'" o wańości 65 '000' 7-ł'

2' A}tualny plan linifu łl,datkóiv nazadania in$cslycyrnena rok 20loomŻ wielolelnie
progllny inseslycy.jnc okeśla tabela Nr l do niniejsz.] uchłatJ''

$5

]. \ł labeli Nr 4 do uchivaly budżetorej wyda&i naprog@y iplojeky realiewe
ze środkórv pochodŻalych z funduszy strułtuElnyĆh i runduszu spójnośc!
uproMdza się natępujące aiay]
l) w poz' l'l '' Zagospodaroweie cenlrunr wsi oo]ębiówka', , l'2 '

Żaeospodeowaic centrunr wŚi Śińolęka '.' l'3 _ zagospod.mwmie cenEum wsi
Falbogi'' ' 1.4 _ zagospodafuwanie centrun wsi olsŻewit'', poz' l.?
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,,Ugpramienie ruchu drogoMcÓ w PodEgionie wdszawskjm scbodnim
popŹez PŹebudosę dńg lokalnych w gminie Kafusz'n'' o@ poz. l.14

'Rmonl 
budyŃu. u$'ardŻ€ńi. i odwodnienie r€!€nu PŹy świ€tlicy w Paloku

olr *'kon ie ogodzenia'' dokonuje się nimy khJ.fikacji budŻetowej
polegającej na ńimie czwańej cyfly P agafu z 8 !a 7 (mieniając $ 6058 na $

2) w poŻ. 2'] ' .. ŻagospodarcV je pBcoMi konputero*ej w ch'ościcach w dni
volne od zajęć lekcyjnych" mięjŚa się tryda&i bieźące o kwotę 22'310.' 

'@Żyglując z Ealizacji tego pfujeklu'
3) w poz 2 4 - ,' warsaaly muŻycae w sali oimazjun w dri wolne od ajęć

lekcyjnych' miejsa się lł'ydatki bi€ące o kwotę 8'402'_ z1

rczygnuiąc z realizacii lego p@jeklu'

2. Akualny pl linitu s1da&ów na pmgrmy i projekty Eal'Ówm ze śrcdków
pochodzących z fundusry Śto{1tlnych i Fudusa spójności okjeśla tabela Nr 2
do niniejszoj ucbwały'

$6

vykonanie uchMly powi.a się Bumislr'zowi Kałusąha'

$7

lchw'la w.hodz wżycie z dniem podjęcio'

R!d) Micjljyil l(.|u!łbi.

l^nYżinienPQlk'


