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UchYxh Nr )a\xrv/224l10
R'dy viej!fug' Ę Kalulqnil

u dnit l0lhropad! tol0r,

w śpnwie mian w budżccic gni.y na 2010 r'

Na podśawie ar.. l 8 usl. 2 pl{1' 4 alisy z dnja 8 meca 1990 r. o sańożądŻie cmiMym
(Dz'U'z2001r'Nrl42,poŻ.l59lzpóźn'zm.)o@art'2l].dl'2l2,an'2\4.d'2l5,zn'
2l1' art' 2)5' ur 236, dL 237 

' 
art' 239. ań. 258 uslavy z dnia 27 Ś'eĘnia 200q l' o fmmach

publichych (DŻ. U. Nr l57, poz' 124a z pó^. zfi') w 
^liązku 

z alt' l2l uslasa z dnia 27
sieania 2009 r' - PĘephy s!rcładając. uslawę o fimach publicaycn (Dz' U Nr 157'
poŻ'l2d]' Rad! M'.|śu w Ka]L./yT'e Jch{al!.onólepuje

$t

l 'zsigkA si9 I'lan dochodów aalań łłlsnych gniny o LT'oię - 95'840'_ zl

DŹial 
'00 

GosPoDARxA MIEszKANIowA
RoŻdŻ' 70005 oospÓdel€ sruntami i nieruchońościami

9 0J /o upl^q /oplal a aż1Ó ' u'qlo$Jie
' u7y*oudle śF. z)Je nPlfl'o1osci

$ o-.0 Doc\oo) / oalmu idże ż$ "klddŃlov
ńąa*Ósyc\ sl bt Pm)lrl .dnoś cL
sańożadu leMorialnego olaŻ innycn jcdnostęk

ŻalicŻmych do sekola finansów publicznych
olaz innych mórv o podobnyn charaktelze

$ 0'60 wplyi\'y Ż l}'tu]u pŹekŻałccnia pEs'a
użykomia sieczysteco pŹys]ugującego
osobom fizycmyń w prawo wlasności

RoŻdŻ.7009 j Pomstala d'alalność
$ 6290 śfodki ńa dofinansowie w]asnych inw*tycji

rDin. powiatów . smoŹądów voj€wódas
pozlskme z imych aódel

Dńił 750 ADMTNISTRACJA PUBLlczNA
Rozdz. ?5o2] Uęęd' gmin

$ 0970 wplywy z ńżnych dochodóil

Dzial ?56 DocBoDY oD osóB PRĄ$t{YcH, oD osóB
FIzYczNYcH I oD lNNYclł JDDNoSTEK
NIEPoSIADAJ CYCH osoBowoŚcl PLĄvyNEJ
oRĄz WYDATXI zwIĄzANE z lclł PoBoREM

Roż7 756l9 'wplya\'y Ż róŹnych mŻliczeń
$ 04ó0 wpln!]' z oPłaty elśploaiacyjnej

Dzi{l 758 RÓżNE RozLtczENtA
Rozdz' 7580] część ośvialowa subwencji ogólnej dla

jednostek Śmorądu terytoliallrcgo
$ 2920 subrencje oeólńe z bndż€fu

R.7d7 753] 4 Róne ńzlicżenia fimsowe

11.100
10200

r.900

t.i00

3.000
r.200

L200

600
ó00

14,000
14.000
r4.000

55,000

45.000
45.000



$ ''o:0l' żo1al.od{ li

|),i l02b KULI'( trĄ FlŻYcz\A l sloRT
Ro7d7' 92ó05 Zadania w załresie kullu.y !ŻycŻnej i spoń1'

s 200? Dotrcje celowe w lmach pro$anów
finanssdych z udzialem śŃdków eurcpejskich
oEz środtów o któlych noła w ań' 5 ust' l pkt j
olu uL J pl ' io uJc\^' Ub plalTśl
.{ amach bud-tu śDdków eurcpejskicb

$ 2009 Dolacje colowe w Ieach pro8mów
frnesÓwanych z udzialem ś@dkó]v efopejŚticb
ońz ślodków o których nowa w ań' 5 ust' ] pkt 3

o@ ust.3 pkt 5 i 6 ustlvy' llb płańości
w Em&h budż€tu śndków eu@pejskich

2.znni€jsa się plan dochodós zadań wlasny.h gniny o l'Totę - 36.000" zl

Dżilt 700 GosPoDARKA MIEsz(ANIowA
Rozdz' 7ooo5 cospodłka gruntmi i nieruchomościmi

Ą 0770 vplaty z t}'tulu odplaheeo labyci3 pńva
włŃości oE Pnwa urłkoMnia wiecŻystego
nierochomÓści

LO.00o

14,840

2226

36.000
3ó'000

3ó000

3. Po mi.nie pltn do.hodów gniny
plM dochodóv bieżącycn
pkn dochodów majątnow}'c]r

{ynori - 17'932.ó15J5 żł
13.377.ól \.45 zl

s2

l'znnićisżl się plan nTdatkóv zndań *laŚny.h eminy o kBotę I07'?00rzl

Dzial 700 GosPoDARKA MIEszldĄNIowA
Rozdu. 70095 Poz-ostalad7jalalność

E 6050'wydalki investycyjne jednoslek budżetor9clr

Dzill?50 ADMINiSTRĄ.CJAPUBLlczNA
RoŻdŻ' 75023 Uu ędy gńin

s 40l0 wynagodŻenia osobove pracoMikóy
$ 4040 Dodalko*e *.Jmagodćnie @cae
s 4l l o składki M ub.zpiecreni! spoleczne

$ 4]20 stładki na Fundlsz Pmcy

Dzial 8ol ośwIATA t \lYcllo$ANlE
RoŻdz' 80]0l szkol} podstawost

$ 40l0 vFagrodzenia osoboŃe pńcoMikós
.^ 4040 DodatkoBe rynagrcdŻeńie rocae
s 4l l0 składni M Ubczpieczcnia spoleczne

$ 4l 20 składki na Fundusz Pracy

4.000
4 000
4.000

3l.ó50
3l'ó50
r0.000
I4.800
5.000
1.850

40.750
37.640
21.100

9.900

2 000



]ł

Rozdz' s0ll0 GinDżja
s 4120 składki naFundusŻ lł.cy

Du ial 852 PoMoc sloŁEczNA
RozdŻ'852]9 ośrodki pońocy społccznej

9 41lo składki naubeŻpieczcnia społecme
$ 4120 Skladki M Fundusz Pmy

DnalS5lfDL hA( VJI\A OPILt(a WYCHOWAWCZA
RoŻdz.854ol świetliĆe szkolne

$ 4040 Dodatkowe wylaErcdzenie rocŻne

$ ,l l ] 0 skladki na ubczpiecŻenia slołecŻn€
$ 41 20 sk]adki na Fund usŻ Pracy

Dżi'l900 cosPoDARKA KoMIJNALNA l ocIlRoNA
ŚRoDowlsKA

Rozd z' 9000 l oospodarka ściekowa i Ócbłom łód
s ó060 wydatki na ŻalaPy inweŚycyjnc jednosiek

budżeLo$}ch

Ll50
3.150

8.800
8.800
8.000

800

2.s00
2.500
1.400

600
500

20,000
20.000

!'z9illś.' rif nlonĘd!LtówŻ'd'ń Elaś.'Ch gminJ ot?o|f ' J6?'540._ /l

Dzial 600 TRĄNSPoRT I ŁĄczNoŚć
RozdŻ. 60016 Dlogi publiĆae gminne

.1.000

4.000

1l.9as
6.935
5.900

890
145

5 000
5.000

2,410
2.000

2.000

400
60

$ 6050 vydatki inweslycyjnejednostek budżetowych _

Dzinl 750 ADMIN'ISTRA cJ Ą Pl BLlcz\Ą
Ro/d2 '5.I' UPędr uoie'oo.l'" _

s 40l0 wynaerodzenia osobow€ pmoMików
q 4l 0 Ś(jao( r. Jbe-piec/enla 'oolf^e
$ 4l)0 qJJo(l nŹ l urd''/ t &) _

Rolł ' )0'l UPęd) sni1
9 4J00 73l'lp usĄs Dozo9abc\

Dzill 754 BEzPIEczDŃsTwo PUBLlczNE
l ocHRo\Ą PRzEct\ł?o/ARowĄ

RoZd2 ?'404 KomendyqÓJe$od/LlePoll.J
{ 6I ?0 Wplaty jednostek m pais$owy fLDdusz celo*ry

B 1]nfusolvdie lub dofinansowmie Żadań
inve.q.rn).h

Ro/dl' 7'J l' o.l ohic/e ŚUd. pomc
$ 40 l0 wynagrodzenia osobowc pracoMitów
$al l0 sklad{i D uoeŻp(.7m"spole./n.
9a 20 <lladł' uFJndJ'rPfo.} _

Dżal756 DocHoDY oD osÓB PnAwNYctI' oD osÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEIoSIADAJĄCYCE osoBowoŚcl IRAWNEJ
oR.Ąz \ł1DATKI zwIĄ NE z tcH PoBoRDM 3.000



4

l()zdz 75ó47 !ŃóI !odl(ów. opłal i niepodalkÓsrclr
N]cżDościhudż.kJwych

\Ą 4]0o wytr.gfuni7cńi! agcnq]no pńwiŻyjnc

DŻill r57 oBel l (;Ą l)l U(;U l'UULlczNfco
Rozdz 75702 obŚllgł P.!icró]vwa ÓściosYch' kledylów

i FżyĆzckicdnos|ek sańożądu ter'lońalnego _

$ 8l1o odselld od sanorządowycb papicrół' wanościosfch
lub zaciągniętych pŹez jednosttę smÓŹa3u
P'] o.a'l(ś \fdv'ou ipo_JlŻrL

Dzial 80I ośwlATA l \ł\cHo$A\lf
RoŻd/ 80 0' Ś4o5 podlJto\

s 3o2o wydatki oŚobowe niczaliczane do $fnaerodŻeń _

$ 42'0 /3ł''p 1a'el.!oś lu bośŁe1J
E 4100lrrap r'n s oo/oJr\,I
$ 6050 w'da&i inwestycyjne jednostek budŻe6s}'ch

Ro7Ó' 80l 0 c'nnljŹ
q ]020 vydalki osoboqc nieżliĆŻoe do wylEglodań
( Jo l0 u'Jl 

's'o' 4n' 
' 
o'oboqe pr".Óm(or

'I'0 śllad\i' 
" Joe'p '. 'c1io 

'DoF. Z P
9 42'0 ż]rLp 1'' cl J'oś l l'po 'Ve Ja

ś 4'00l 
'lup 

l'1g oojqa|\.l
RoŻo/' 80ln5 Po7o_.L d^ałall

s 40l 0 wyna$odreniB osobovo pracownikórv

łj l0 ckl'dk' LLb./p..z'' 'pole.'t
s 
j'20'\lrd\' L I Idr'I o.\

D/iil8sl o( HRoNAŻDRowlA _

Ro_']Ż 8'' 'j PPe! !d''J i" alloh! 'lńo\'
s 40] 0 Wynagrcdzeńia osobove pńcosnikó]v
,4l'0 \.lad\|| a Jo(Żr'c' /eid sDoh.l l
$,ll20s rdL r"frrdl /P' cr _

Dziil 8s,l EDUKACYJNA OIIDKA WYCIIOWAWCZA
Ro_oŻ'85.ol Ś\ie r.c ' 't o re

$ 40 l o $ ynagrodŻenia osoboM p'lcoMikóW

Dz'al85Ż PoMol \PoLl-c/\Ą
Pozdl 8.2loo.Ńo. lo.o.) 5oo'e łc'

ś 4010 vynagfudŻeńia osoborvc FBcomików

Dzirl g()0 GOSPODARKA KOMI!\ALNA I OCIIRONA
śRooou,lsM

Fo/d/. o' l)ol Co.podirlJ r .kova o!'Ńtu vod
$ 6050 wydalki in{csycyjncFdnostek budżeLo$fclr

!(o_oŻ 9009' Polo.. 'lJ 
d.'alalT:!

s 6050 wydalki inweśycy]N Fdnostk budżetoĘ'ch

D7i'l 92] KULTfjR^ l ocIłRoNA DzIEDzrc'fwA

r.000
3.000

s.000

5.000

5.000

58,190
20.000
3.000
7.000
i.000
7.000

29.950
1.000
Ż2'00a

t50
1.800
i,000

7.000
1.060

t8o

1,205
1.205
r.020

ló0
25

5.100
5 100
5.100

8.800
8.800
8.800

31.000
15.000
1s.000
16.000



lł'LtZ 9]l09 Dont L osrcdl k lltury \slcLLic(' l 
'lt)

q 2480 Dole]" podm o'o{a / hud/e'uJ J'aln { ' Ó{'
insĘ'tucji kullury

14,000
14.000

r,1.000

22.a40
8.000
8.000

1.424
25t
?i1

9.429
l6ó4
1.5i0

Dzial926 KITLTURA TIZYCZNA I SPORT
RozdŻ. 92ó0] obiekly snońoqe

! Óo<o $voa.|.I ruesl)'\|r!|edaÓ' e\ Dud/c'o14 'h
R.,o/ 9 60) l ddia \ 7"fue.P! l.L] li''./n1' poń'

q al l7 SLJadki nr trbezp cczcnE 5poleczne

\ ]llq skład( na ubezp'e.zenla \po]c'ae
i 4r)7 slladL' nal undusz PIJLY

ś4129 stladki na Fundusz Pńcy
ś a l77 w}nacro,]zeniJ bczosoblqe
\ 4l79 \ł)nagoJzenia be-sobowc

$ 42l7 zakup mJ'slatodi {łpos*na
s 4Żlo Ż]łup malcrialów j s,) po\)j!nE

3. to 
'mia.ie 

plan rYyda*ów

plan $ydatkós bicżących
plan !"!'dalków mająlko$lth

gniny rrYnosi' 1ó.169.015'45 zl

12 194.872.45 zl
t.9?4.14i,00 zl

$l

] w tabeli Nr ] do uclrwaly budżelowcj Limilr wldatkórł na zadmia inwŚrycyjńe na- 
.tl]l'lo.*,.i"l"r*j" progrmy iNestyc!'jnr q lataclr 2o]o 20]3 łlrovadza
ne mst.lu rcc nirnl. u i.-. I pP) L uu'>r1 po'-edo i Brrt!{ie.o \\

x1i.|"" ,'"ęr"^ ie"aro.'a"rl.o 'wr. !000'00 /] wfoś'

''d'ń ] oÓŻńlanie snosj'48a 000 00zl
,' u -, ls z-..""a..'"r'eDŹeŚral'p'bl'Ze (pJ'i ll ('ll'k'cgo\_ 

<'[.iii.' 
"".]" -" ._ ŻfuijwJ , ' sMo'c idanl1o j 000'00 Ż] W J o i

7jdtrn.; po zmlnrc \)n;{ lŻ60oo'ooZl'
t' u "., s -..(onoil'o"e loŻx vdnE Po'oooal' loono i 'c\ottJ \ gmlnie

r']*. "l -, i.. orżco" J "ooLJr'l'_c|i'ąt1L/'e Ó'J''-"o1ow'
iii_i",".-i" r ieL o..^om|.ol\o'e 15ooo J'W' o'c^oaraŃ
mriańic q'}nosi -25 000, Ż1

4l W pou. 30 - ,, ZakuP aeregatu
kłuszynic" znnicjsa się rvaność

plądotyó!Ć7.go do oczyszczalni ścieków w
?adania o 20.000.00 zl Po mre'c wanosc

., u'p"r..ll -..0-"".,.u'"rlrrcrcr')r'c!o {'k o'"J 'o'u 
bT'u\'' 

*ai;aó;addi; o ló'ooo,oo Żł. która po Żńj ie wynosi- ól]'000'00 21'

okrcśla się łączne qdalki zadania '.BudoBa 
zbiomika rctencyjnego''

na 5.322.000.00zl* t]ml
Ólmołec qoJ.i k 'o\ 20'o aa l \ole bl '000'00 ''"h'""''ń' u'd" i na lol )o' l u \r olę''|'000 00 /l

l j w DoŻ lb .. BUdo'ń obi;l'l sporo\. _e\F'.vi1cEo J I.o vab --,-iń_l..',' 
.l.nl, Lęl :'a.,c iJo- Żdd .'J o 8 ooo00/' lÓ /T'ą'



6

39 - ',l'rzcbudo*'a drÓgi do.j'norej do szloly
waszawskicj) zwjękŚŻ. się wartość zadania
Żadmia vynosi' ?2'000.00 7-l

podstawowej s Kalus4bie
o 7000,00 zł' Po znimie

1

,)

ZałącznikoRi Nr 2 do - Plm pŹ)'clrodóv j koszlós Ęt]adóv' bndżlto$}clr onz nchunk!
dochodów s']asnych na 20]0 rok do ' Uch$aly budż€to$'ej nadaje się brnienie okeślone w
Żolączriku Nr l do ninieiszej uchwa]y'

$6

załącairowi |wr l Doteje udzielone w 2010 rcku
niena]eżąc)m do seklot? i]nesó$ plblicznych - do
bfuienic okcślonc v ałącŻniku Nl 2 do niniejszej

$7

wtkonanic nchRa]ylowi.ża się Bumislrzovi KałUszym'

Altualny plan limilów wydaikóv na adeia inrveslycyjne na rok 20 l0 onz lata
następne ok.eśla Tabela Nr l do niniejsŻej uchslly.

!4

w tabeli Nr 2 do uch]€]' budŻclowcj vydalki na prog.amy i prcjekty rellizowme
4 śrrdków pochodzacych z lunduszy sttukluraln}ch i Fuduzu spójności ' 

w
wYdalkach bieżących po poŻycji 2'5 dodajc się no*'ąpoącje 2.6 wyrównyReie
szms edukacyjnych uczniów popżez dodalkoae zajęcia ńzwijające koDpetencic
kluczo\'e' ,,Zaglaj ny o s!kccs'' unrowa Nr l40/Es/zs'4) PoKL/l0 o wafiości
ca&owitc,i22'090'00 zl z czego w201al 7.420-a0 

^ 
oldŻpÓŻ'2.7 wylównywdie

szns edukacyjnych uczniów popŻez dodltkoE zajęcia lo,Jłające konpetencje
kluczowc_ ,,Zaerajmy o sukces'' - unro]va Nr 141/Es/ZslD PoKL/l0 o rvańości
calkowitc] 22'090.00z] Zc7egoł2o]0r 7.,l20'00zł.

Aktuahy plm linitów vrdatków na progrmy i gojckty lealizowmc zc śbdkóv
poclrodząoych Ż l'unduszy stll(1ulalnyĆh i lundusa spójńośĆi określa Tabcla Nr 2 do

!i

U.h\\Jla $chodzis Ąc.zJn eń Fdję.]a.

z bld^tu FodfoiÓloń nalerĄcyn i
uĆhrvał' bldŻelo}€j nadaje się

"::*:#ł,x"
.:1./

q8


