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Uchvał! Nr KV/94l08
Rady MĘskiej w Kałuszynie

2 dDia 27 czeBca 200Er.

w sPnwie zmian w budźecie gminy ns 2008 r.

Na podstawie ań. 18 ust.2, pkt.4 
' 
9 ; I0 ustaw]r z dnia 8 nalca l990r o

seorzĄdzie gmimym (Dz'U' z 200tr' Nr I42 poz' 1591 zpó^' fJĄ'\ ońz
ań'165' 166' l82' l84, 188 usta\ły z dnia ]0 cz€Mca 2005r' ro finansach
pub]icznych (Dz.U. N. 249 zzoo5t, poz.2ll4)Rada Mi€jska uchwala @

s1
l. Zwiękza 

'ię 
dochody zadań własnych gminy o kwotę

wiJmr

Dział ?00 GosPoDARKA MIESZKANIoWA
Rozdz. 70095 Pozostała działalność

- 76r.900.- zl.

- 56.000
- 56.000

$ 6290 Środki na dofinansowie \Yłasnych inwesrycji
' gmin, powiatów, sanożądów wojewódŹq

po4skdne z iMych todel
$ 6300 wpływy z o,tułu pomocy finansowej udzielonej

między jednostkami sanrorządu terytorialnego na
dofi nansowanie własnych zadan inwestycyjnych
i fakuDós .rue$}(yjnych

Dzial80| ośwlATA I WYcHowAJIIE
Ro7dz'80l04 PŹed"Aola

$ 6300 wpły'y z Ętułu po.docy finansowej udzielolej

ó'000

50.000

39.900
39.900

międ.zy jednostkami samonądu teDaorialnego na
dofinmsow€nie własnych zadminwestycyjnych
izakupów inw€slycyjDych .39.900

Dział 926 KULTURA F|ZYCZNA I sPoRT -66ó.000
Rozdz' 92601 obieĘ sportowe .666.000

$ 6300 wplywy z q4ułu pomocy finansowej udzie]onei
między j ednostkami samorządu ter}torialnego na



donnansoweie wł6nych zadań inw€stycyjnych
i zal.upów inwestycyjnych . 333.000

$ 6330 Dola.je celowe ob-zymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin - 333'000

2' Zmniej'za się dochody zadań wlasnych gminy o kwotę - 1.972.000.-2ł.

Dział 0r0 RoLMcTwo I ŁowlEcTwo - 252.000
Rozdz. 01010 Infiasaukura wodociągowa i smitacyjM wsi '252'000

s 6290 Ślodki na dofinansowanie własnych inwesryc.ji
gmin, powiatów,samorządówwojewódfw'
pozyskane z innych źódeł . 52.000

s ó300 wpbJvy z tlułu pomocy finesowej udzielonej
rniędzy jednostkmi samoźądu ter}tofialnego na
dofi nansowanie własnych zadan inwestycyjnych
i akupów inwestycyjnyoh . 200'000

Dzial 600 TRANSPoRT I ŁĄczNosc
Rozdz' ó001ó Dro8i publiÓzne gminne

Dział 80t oŚw]ATA I wYcIłowANIE
Rozdz. 80t01 szkoły lodstawowe

$ 62ó0 Dotacje otrz)mde z funduszy celowych na
finesowanie lub dofildsowanie kosŹów realizcji
inwesrycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finmsów pub]icznych - 20'000

$ 6300 wpłys" z ryufu oomocy finansowej udzie|obej
między.jednostkami sMorządu teł,tońaln€go na
dofinansowmie własnych zadń inwestycyjnych
i zakupów inwesrycyjnych .200.000

-320.000
-220.000

. ó50.000

. ó50.000
s 6298 środki na dofinansowdie własnych inwestyoji

gmin' powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źódeł . 650'000

- 800.000
- 800.000

Dzi'ł 900 GosPoDARKA KoMI]NALNA I ocHRoNA
ŚRoDowIsKA

Rozdf' 90001 Gospodeka ściekowa i ochlona wód
ś 6298 Środki na dofnansowmie własnych inwesrycji

gnin, powiatów'smorządówwojewództw,
pozyskane z imych hódeł - 800.000
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Dział 926 KULTLIRA FIzYczNA I sPoRT
Rozdz' 92ó0l objekty sportowe

0 6300 Wptywy z rytuh! ponocy findsowej udzielonej
między jednostkami sanoŹądu teq,'toriaIleBo n3
dofi nansowanie własnych zadń inwesrycyjnych
i zakupów jnwestycyjnych . 50'000

52

l. Zwiększa się pl.n s'ydatków zadań wlasnycb gminyokwotę .
3.|94.25o.-fł

- 50.000
- 50.000

39.900
39.900
39.900

83.000
83.000
83.000

- 40.000
- 40.000
,10.000
- 30.000

- 730.000
- 650.000
. ó50'000
- 80.000
- 80.000

- 800.000
- 800.000
- 800.000

'zisl 
600 TRANSPoRT I ŁAcZNośĆ
Rozdz' 6001ó Drogi pubtica€ gmime

s ó050 Wydatki inwesĘ,cyjnej€dnostekbud'€towych

DzfuI 7OO GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70095 Pozoslaładziałalność

g 6050 Wyda&i inwestycyjnejednostekbudzetowych

Dzi.l 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75023 Urzędy gmin

s 42I0 zatup marerialó$ i w)posrenis
$ 6050 wydatki inwestycyjne j€dnostek budzetowych

\ział 801 oswIATA I wYCHowANIE
' Rozdz.80101 Szkoly podstawowe

$ ó050 wyda&i ;nlvesrycyjne jednostek budżeto'lych
Rozdz' 80104 Pżedszkola

$ 6050 wydatki i'w€stycyjne jednostek budź€towych

Dział 900 GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA
ŚRoDowIsIiĄ

Rozdz' 90001 Gospodarka ściekowa i ochroB wód
s 6050 wydatki inwĆs1),cyjn€ jednosrek budzetoŃyoh

Dział 92ó KULTURA FIZYCZNA I sPoRT
Rozdf . 92601 obi€kry spońowe

0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto$ych
Rozdz. 92604 Instynrcje kultury fizycaej

1.501.350
1.500.000
1.500.000

1.350



$ 3040 Na8lody o chaiaktelze szzególnym nie zaliczone do
wyEgrodzeń - l'350

2. zDniejg się plan wydatków z.dań własnych gminy o kwotę _
2.l8ó.350..zł.

Dzial 0ro RoLYlcT\ł o l Lowll,cTwo
Rozdz. 01010 InFastrul1ura wodociągowa i saitacyjnawsi

$ 6050 wydatki inwesrycyjle jednostek budŹetowych

Dzia| 600 TRANSPoRT I ŁAcZNoŚĆ
Rozdz' ó00lóDlogi publicae gminne

$ 4300 %kup usług pozoslałych

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
R'oz/z.75o23 vŹĄdy Enln

$ 6050 wydatki inwesrycyjnejednostekbudż€towych

Dzitł 801 oŚwIATA I wYcHowANIE
Rozdz. 80101 szkoły podstawo\łe

$ 6058 wydatki in'łestycyjne j€dnostek budżetowych
$ 6050 wydatki inwestycyjne j€dnost€k budżetowyoh

Dzitł 900 GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA
ŚRoDowIsKA

Rozdz. 90001 Gospoda.ka ściekowa i ockona wód
$ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek b'ldżerowych

Rozdf. 90095 Pozostała działalność
$ 4300 zakup usłu8 Pozostarych
0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud2€towych

- 620.000
- 620.000
. ó20.000

- 20.000
- 20.000
- 20.000

- 10.000
- 10.000
- 10.000

-700.000
. 700.000
. ó50.000
, 50.000

- 836.350
- 800.000

- 800.000
. ]ó '350
- 1.350
, 35.000

$3

Załącaikowi Nr 3 do Uchwaty budżetowej nadlje się bnmienie określone w
załącaiku Nr 1 do niniejszej uchwały'

$4

Załącaikowi Nr 3a do Uchwały budżetowej nadaje się brłnienie okeślone
załączniku Nr l a do niniejszej uohwały'
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załącaikowi Nr 4 do Uchwały budzetowej
fałącaiku NT 2 do niniejsrej uchwały'

nadaje się brzmienie okeślone w

$6
z!'łą'oaikowi Nr 11 do Uchwały budżetowej nadaje się bmi€nie określone w
z5ląmiku Nr ] do ninieFzej uchq aty'

$7

wykon9ńie uchwały powierza się Bumistrzowi Kałus2łna.

OE

Uchwała wchodzi w zyc1e z dniem podjęcia i podlega ogłosz.niu'

R.dyMtitld.j .

,,^,'"dułkź,",^


