
Uchwab Nr XVIII/II/V08
Rady M|ojski€j w lGłuszyde
z dntl 2ollśtopada 2008r.

w sprawie zmlen w budź€cie gniDy na 2008 r.

\J

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
sanoĘądzie 8Ęimym (Dz'U' z 2001r' Nr l42 poz" 159 | z Ęć,źI, TIl,) orŹz
arr 165' l óó' 1 82, 184, 188 !ŚtaiłT z dnia 30 czerwca 2005r. r o finansach
pub|icnych (Dz.U' Nr 249 z 2005t.' poz. 2104) RadF Mi€jska uchwala co
naśĘpuje:

s1

r. ZDDiejsza si9 p|'n Ę'datków zldań wł!śnych gniny o kwotę zL -
11.ó00 zł.-

Dzial 7s0 ADIYINISTRACJA PITBLICZNA
Rozdz. 75023 Urzędy gmin
. s 41 10 składki m ub€zpie.z€nia społecTe

Dział 92l KULTIIRA l oćIIRroNA DzIEDz|cTi]vA
NARODOWEGO

Rozdz 92t09 Dony i oślodki kultury, świetlice i kluby
$ 4270 Zakup ustug .emontowych

2. Z$,iększ śę plan łydatków naań wtasnych gm|ny o tvo4
rl-

Ihirł 756 DooEoDY oD osÓB PRAWNYCE. qD osÓB
FIZYCZNYCN I OD INNYCE JEDNOSTEK
NIEPoS|ADAJĄCYCE osoBowoŚcr PRAWNEJ
oRĄzwYDATKIZ\YIĄZANzIcHPpBoREM .5.600

Rozdz. 75647 Pobór podatkóq opłat i niepodatlło}vycb
należności budżetowych . 5.600

$ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne . 5.ó00
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.-ffi3"'1l3tłf;l:,y'T
0 ó,20 Doracje ceń;; z budl€fu na fuansowanie jJD

l:fr*::*::::l"ryffijii'lffi łll"?:'j."* l'Me$yóil ilffiJj#;sJkcJ l
*l-* r--.o* i'":ńii*y"i

. ó.000

" ó.000

$2

ffi"s.i:: fr i;g:,Y"łiff :ow€j nadaje się b*nieni€ okąślone w

$3
wytonanie uclwaly powieŹa się Bumisb.fowi Kałrszyna'

Uchwah wcbodzi w zycie z dDiem podjęcia j podle8a ogłoszeniu.

R.d} |ł'6ł'ł;.;7::!
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' |bl 1ew]@f'Ś!.n|a la\Unawnego)

z'rąenen.1
do udMry Rady Mbj3łl6j il 03

żdiia20kbpd.20ogi

DobGJo c.|owe na zadan|a własns gminy Ml|zowane pż€z poqmuy naleźąc.
| ńi €na|eżąc. do 8eKoń nnanBów pub|ienych w 2oó8 i

DolińansMn'e do wypoeynłu ]elnEgo d|a da@ L

Dofln.fu@i€ do rkupu apanlu do żnieeu]eń
niezbędnogo do !}posażmja 6a]] opeEcyjiej odzdf'
Gh.ko]ogioaPo|ożnicego w sf p[a|u


