
Uchwals Nr xxvvtó8l/09
Rldy Miejskiej w rsłuszytrie

z dDi' 29 grudri! 2009n

w spfawie: zmigD w budź€.i € gminy na 20m r.

Napodst'wie ań. 18 ust' 2, pk'4 ustawy z dnia 8 ma]ca l99or
o $rnoŹąd7ie grnimym ( Dz' U' Z 200lr' Nl l42 po/. |59| zpó^' zn'| oruz
M'165. |6ó. |84. l88 ustaw} f dnja 30 c7eMca 2oÓ5r' o |nansach
publicznych (Dz.U. Nr 249 z 20O5t. poz.2t}q Rana Miejska uchwata co

$r
1. zwiękBża się phn dochodów wt'sDych gminy o kwotę

Dzial 7s0 ADMINISTRACJAPIIBLICZNA

- l7l.000rzl

Roznf.75u3 U|zędy Emin
$ 0970 wPływy z ńżnych do{hodóv

Dfi'ł 75ó DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH. oD osÓB
FIZYCZNYCE I OD INNYCE Jf,DNOSTEK

2. zmniejsza się pt'. dochodóv własnych gniny o kwotę

Dzi!ł 700 GosPoDAxxA MIEsZKA]uowA
Rozdf. 70005 Gospodarka gfulami ; nieruchomościmi

$ 0770 wpłaty z Ę,tufu odpłatneao nabyciaprass

I\.IEPoSIADAJĄCYCE osoBowoŚcl PRAWNEJ
oRAz WITATKI ZWIĄZANE z IcE PoBoREM . 160.000

P.ozdf. 756|6 wpŁlw z podatlo .olnego, podatlo leśnego, podatku
od spadków idarovia.podatku od Cz}moscl
cyMlnoPawnych oraz od podatków i opłat lokalnych
od osób fizycaych - 1ó0'000

$ 0310 Podatek od ni€ruchomości . 150.000
s 0500 Podatek od czymości c}vilnoprasnych - 10'000

- .000
- 11.000
- 11.000

- 14I.000,- d

- 95.000
- 95.000

własności oraz pawa uż'tkowania wieczyst€go
nieruchomości . 95.000



/

2

Dział 756 DocHoDY oD osÓB PRArłNYCE, oD osÓB
FIZYCZI|TYCE I OD INNYCE JEDNOSTEK
IYIEPosIADAJĄcYcu osoBowoŚcl PRAIłT{EJ
oRAZ WYDATKI zwĄzANE z IcE PoBoREM - 2E.000

Roznz. 75616 wPty9y z podatku rolne8o' podarku leśnego' podatku
od spadków i darcwia\ podatku od czynności
c)'wilnopmwnych oraz od podatków i opłat lokalnych
od osób fizycaych

ś 0340 Podatek od środków trfuĘorbłych
$ 0360 Podatek od spadków i dałowia

Dzial 758 RÓŻNE RoZLrcZ[NrA
Rozdz. 75814 Róa€ rczlicrenia finasowe

$ 0920 Poastałe odsetki

Dzirl900 GOSPODARXA KOMIINALNA I OCHRONA
ŚRoDowIsKA

Rozdz' 90095 Pozostała działalność
$ 0970 wpły$,y f róźnych dochodów

, 28.000
- 20.000
- 8.000

- 8.000
- 8.000
- 8.000

$2

1' zfrnieisz, się p|an rydatków wła8nych gmiDy o kłott - 40.000'.zL

10.000
10.000
10.000

- 40.000Dzi!| 757 oBSLUGA DLUGU PI'BLIĆZNECo
Rozdz' 75702 obsluga papieóv wartościo\łych' k€dy!5w

i pozycukjednost€k samorządu t€r}'tolialn€go . 40.000
5 8070 odse&i i dyskonto od skałbowych papieńw

wartościou,ych, kedytów i po,ryczEk o:azifi|ych
instrunentów finansowyoh' związeych z obsługą
długu kajowego

2. Zwięklzr 3Ę plsn łYdatków własnych gminy o kwotę .

Dział q)0 GosPoDARKA KoMI]NALNA I ocHRoNA
ŚRoDowIsKA

Rozdz' 900t5 oświellenje u];c. placów i dńc
$ 42ó0 zakup energii

- 40.000

70.000,-d.

- 3s.000
- 35.000
- 35.000



3

I)rid 900 GOSPODARXA KOMIJNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

Rozdz. 90095 Pozost4a działa]ność
$ 4300 zakup usług Pozostalyoh

ś3

wykonalie uohwery Powierza się Bumiśtrzowi Kdusz}'ne'

04

Uohwała wchodfi w życie z dnien podjęoia i podtega oe}oszeniu.

35.000
35.000
35.000


