
zARZĄ.DzENu] Nr 7/l0
Burmistna Kaluszyn.
Ż dnia 3l narca 2010 r.

w sprawie zmiaD rv budżecie gniDy na2010i

Na pods1awie afi- 257 pk!.l'3 uśawy z dnla 26 sierplria 2009 r' o finansach
pubLicznych ( Dz'U' z 2009 r' Nr ]57 poz. 1240) z'rządŻm co następuje:

$1

1. Zmniejsa się plan dochodów z.dań Żleconych o k otę -

Dział 751 BEZPl[czEŃsTwo PUBLICZNE I oCHRoNA
PRZEcIwPoŹRowA

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
$ 20l0 Dotacje celowe otEymane z budżetu pańslwa

na realizację zadali bieŹącyclr z zakesu
administrac.ji [ądowej oraz innych zadań
zleconych gminie uŚtawam;

Dział 852 PoMoC SPOLECZNA
R.,dz 85212 Świadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emeo's le i lerlose Ż Ubezpiec/elid
społecznego

$ 2010 Dolzcje ceLowe otrzym e z budżefu panstwa

na realiację właslych zadań bieżących gmin

a2

r. ZmDiejsza się plan wydatków zadań zleconych o kwotę _ 16.300-zł.

DŻial754 BEzPItrcZEŃsTwo PI]BLICZNE I oCHRoNA
PRZECI*P.żR.WA - 300

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 300

16.300121.

300

' ló.000

300
300

- r6.000

_ ]ó'000



2

q 1 /00 SZkole1la prŹco ni ( óq nieÓęddcvc'1 c/lonlaTl
korcusu s]użbv c}qilńej

Dzial 8s2 POMOC SPOLECZNA
Rozdz.85212 Świadczenia iodzinne, śviadczenia z funduszu

ll]rnen1acyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emery1alne i renlose Ż Uoe/Piec/eaia

spcłecmego
ł ]l10 Ś;iadczenla społeczne

l3
r. zmniejsza się plan 

'lochodów 
własnych gmiDy o kwotę -

Dzi6ł 852 PoMoc sPoŁf,czNA
Rozdz'852l4 Zasiłki i pomoc w naiurze oraz składki na

ubezpiecdnl! emeryralne i rentowe

s Żo]0 Dolacie.elowe orŹyrrdle Ż bldżelu pansLwd

nd le;lizlclę q l''n)ch adai oieżących gmin

$4

1. Znniejsza się plan wydatków w|asDych gminy o kwotę

Dzial ó00 TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc
Rozdz' 600ló Grogi publiczne gńinne

$ 42?o zakup usług renontowych

2. zwiększa się plan dochodów wlasnych gniny o kwotę _ 124'500'_ z'ł

Dzial 852 PoMoc sPoŁtrczNA _t24'500

Ro7.dŻ'852l6 Zasiłki stale - 75'000

ó )0l0 Dolacie celoqe o!r/\manF z budzefu p slwa

na rea'iŻscię wlaś1)cl /adań b;eŻ!c)'h gTin 75'000

Rozdz' 85219 ośrodkipomocy społecaej - 4'500

6 20J0 Dola(ie.elo{e otlzymtre / budzelu pdńslua

na re;'izację ula'1)ch zaddn b eący(h g1in 4 !99
RoŻdz'85295 PoŻostała d;iałalność _ 45 000

Ó 20J0 Dolacie celowe oląm c z bud/elL pdislw6
' m le;liację słasnyc l '/Jofui b;ezscy'h.nir 45'000

- r6.000

16.000
r6.000

73.000r zl

73.000

73-000

73.000

104'9ó3 zł.

- 30.000
- 30.000
- 30.000
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DŻial801 oŚwIATA l wYcHowANIE
Rozdz. 801 0 ] Szkoły podstawowe

s Żl210 ZakuP materiałów i wyposaŻenia
Rozdz' 80l46 DoksŻałc ie i doskonalenie nauczycieli

6 4300 Zakup usług porcstĄch

Dział 852 PoMoc sPoŁEcZNA
RoŻdz'852l4 Zasiłki i pomoc w nailuŹe omz składki na

ubezpieczenia emerylalne i rentowe

ł 3] l0 swiadczenia społecme

Dzial926 KULTURA FTZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92604 Insbtucje l''ultury fizycznej

$ 4300 Zakup usług pozosta]ych

2. zlviększt się plan tYdatków rvłasnych gmiDy o lnłotę

Dział 600 TRANSPoRT l LĄCZNośĆ
Rozdz' 600ló Grogi Publiczne gńime

$ 4300 Zakup usłue pozostałych

Dział 801 oŚwlATA r wYcHowANIE
Rozdz. 80 I 01 Szkoly podstawowe

$ 4300 Zakup usług poŻostałych
Rozdz. 80146 Dokszlałcanie i doskonaIenie nauczyc;eli

$ '14 1 0 Podróże służbowe kajowĆ

I'7iał 852 PoMoC SPoŁECZNA
Rozdz'852 l 6 Zasiłki stale

$ 311o Świadczenia społecae
Rozdz' 852]9 ośrodki pomocy społechej

$ 4010 w}nagrodzenia osobowe placowników
Rozdz. 85295 Pozostała dżałalność

$ 3l l0 Świadczenia społecae

Dzial92ó KULTURA FlZYczNA I sPoRT
Rozdz. 92ó04 Inst!'tucje kultury fizycznej

r 4') lo Zalup Ta'e't|óq i bfpo)ażeniJ

1.513
1.500
1.500

l3
l3

- 73.000

73.000
71.000

450
450

- 156.463.' zl.

- 30.000
30.000

- 30.000

- r.513
- i.500
- 1.500
,t3
- ll

- 79.500
- 75.000
- 75.000
- 4.500
- 4.500
- 45.000
- 45 000

450
150
450

$5

Zalądze e \]chodzi w ż.r.ie z dńien podjęcia'


