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Uchwiłi NI xxY!1ó9l09
Rady Mi.$ldej n' rqł!sz'!i.

r drir 29 gndrir 2009 r
w 3pnwie uchwdenia budźqtu gmtny Kałuszyl m rok 2010

N. lodsllYie ań. 18 uś.2 pk 4 ustawy z dnia 8 ms.ca 1990r' o mŹądzi. gbim'm
(Df' U' ż 2001 r' Nr 142. poż' 1591 ż pó^, fu') @ er' 21| 

' 
t|. ż12' Ńi. 2|4' ąt. żI5'

t|. 2|1' t|. 235' Ń' 236' ań' 237' alt' 239' art' 258 Blasf z dnia 27 
'b|p[ią 

2009 t
o fj'lmrch publicaycL (Dz' U. Nr t57' !oz' 1240 ) w ryiązku f dt'12| ns|ąw z &ia27
si.Ęnia 2009 r - P%pisy RProwadając. ustałę o flesach publimy.h (Dz' u. d l57'
Poz'l241) Radl MiEsk ł Kitn.z'nie !chł.lĄ co !st9p!je;

sr.
l' Uglal.gię dochody wlą!:@j l.Tocię .19.463'268'00 żl'

a)bieąłewkm.i € 12.780.900'00ż,
b) mjątkow w kwoci. 6.ó82'368,00 ż,

zBodnie z aĘc,oną do niniej%j @hY!ły tabelą 0 l 
' 
E le

na zadfuia BjvĄe z Mlifują adln ż żl3es! adnidstEoji Źądowj. 1.853'858'00zł
żgodnie f żalącbnątlo niniejsfej Ehs!ły tab€Ę fu lb

2. Usta]asięvydaiłi włąp,ł'ej kslci€ . 17.ó9ś6ą00 z|

a)bieŹącewkwocie 11'839.]25'o0fł'
b) majątkowe w ł@cie 5'860.54].00 f|

zgodnie z zalącbnądo niniejsftj @hwały tabolą fu2 ifu 2.

m admia ryiązme z Ealizacją zdań z zakćsu administracji rządowj - l.853.858'00 f
fgodnie f fałącDnądo niniejsfej ucnwdy lab€lą B 2b

3. Uśala się limĘ wydatków inBq,.yjnych m lata 2010 . 20] 2 zgoddć z 1abeĘ d 3 do

4. Ustala się Rydalki m progffty i prcjekty Ealimvee ź śbd|ów lochodzących 2
Fuduszy strulduahy€h i Fudum spójńości zaodlie z tabelą tr 4 do nini€Fej



2.

J.

l. Ustala sĘ rżwę ocÓ]ną wł1skości .40.000!00 żł.
2. Ustala 9ę l*rwy celow w łlskoś€i ' 10.(x)0'00 żl 

'ftego: na EaLizrcję fadań wbnych z zakesu zrządaia kfyfy@wgo ł *ysokoś.i
i0'000.00 2ł'

s4.
Ustala się dotacje udzielon€ f budżetu sÓńy lodruotm 'd€żq!'m 

i ni€ !ahżą.'t do @kton
fimsów lublicaych zgodńi€ f 4Ęcniki,n br r do niniejsj uchwaŁ.

s5.
l' Uslala się ple PŹychodół i kosŹów o@ dol&ję pŹdniorovą i @lową d]a zaldadu

budż.iow.go w z€}ftśie oke$otrF w zdł@iku nr 2 do Eniej*j ucłtwł.
2' Ust'la 9ę plan dochodów własny€h jefuoŚtek bu&.loslcn i ł7daio5w nini finmsomych

w 
'.|ąmiku 

u 3 do niniej*j uchwdy'

s6.
Usiala się dochody f t'tulu Pydaia ńdotó @ ĘŹedaz lapojów alkoholołych oE *ydatlo
M fa!i?Ąę fAn.^ ob€ślonych w Gnimyn łogr@i€ Prefilalć'ki i Roniąz'.@ia
Prcblfuół AlI@holołych i w Gmim'm Prcglmie Peciwdzidsli. NdkotMii z8odnie
f labeląfu 5 do ninĘsf€j uchwły'

$7.

Ushla 5ię Plan cnimego FuduŚd och@ny ŚrcdoMŚka icospod&kj wotln€j feodnie
f tabelątr 6 do ńniejgej EhwĄ'

$2.

Ust.ls się ńad{rżkę budżtu gniny w w}skości . 1'763.600,00Ą zprmcaiefr

&) pla@w!ą sŃĘ ńt lś€d''tów w kwooie . 997'200'00 fł'
b)pleowmąsŃĘńtpoŹycf€kwlołocić .76ó'400'00 zł'

Ustala się ńf.hody budŹ€fu w l.ł!cić . l.'63.600'00 zl. z nastęlujący.h t}'tułów;
a) Ęłaty otEyńmychlcd,lówwkwoci. . 99?'200'00 ż'
b) s!łaly otrzymfu}ch połcćk wkmcie .766.400'00 fł'

Ustat! Śię linity zobowiążń do f&iąrlręoia m sEMi€ p@jściow€go dćfic''lu
wlvei€ 500.000'00 zlwEf f $ułu:

- aci€myc! k€d'óv 500.000,00 zl

Ustala się lińity 4howiąfe B ŚpłaĘ kred,,i'w' poży%k z lat ubi€gtych w ksocie
określonej w s 2 Ei. 2]it' ą b.



$3.

l' UsEla się pIm *!da!ków na pŹedsięMięcia rc.lizowee w mac! Itdugu
sołeckiego w podziale .a so]@twa zgodnie żzałącrcną do niniejs&j @hwały

2' BmisEz loiDfomuj€ shysów o lemimch tlizmji poŚrczegóhyc! PŹedsięwzięć.

2.

Uchłala łchodzi w życie
U€ędołyn woj€wództm

podlcga publilecji wDzimiku
oglogeń Ulzędu Miejskiego w

st.
Upowrżnia się Bumisfu do:

3.

zaciągeia ked}tów i poży@k M po]tiycie $rsĘpującego w ciągu toku !fujścioreEo
defic'tu budżetu do łlsokości okEślolej w$2ut'3 niniej%j ucnw!ły'
zaciąEfuia zobowiązan:

E) na fimsÓwaie ł}datków m wielolchje prcermy in@stycyjną m pmgmy
j prcjekty rcalifowe ze śrcdków Unii Eulop€jskiej lub beffuoftlycL &odków
zagmichych oru na zdfuia ł.)!iklją.e z ko.ka]dów woiryódzkich
do sasotości okEślonej w lab€lach tr3 i m 4 niniejs&j ehMIy;

b) f tytułu umów' kórych E.]iacja jest ni€zbędm dla zapeMienia ciągłości
d'aleja gmily i gdy t.min zaplaty upbya w2ol] rcku do łącznej kwÓty
200'000'00 zł '

Lokowia wolnych środków bu.lżetoB)ch m tchunkach bakowych w imych
bankach niż bak prcwadzący obsbgę budżćtu gniny.
PrkMbia upow€żdeń ].ieloMikom jednostek do:

a) dokon}Tania mnd w pleie ł!da&ów jedlostki w @ach działu w zlkresie
lvydatlróY biezącyolr z łająlkieE hie plau ł'yda&ów na ł'yIagrcdunja 2e

b) zrciqgmia zobołiąuó z tyułu Mó% kórych Ęa]izrcjg w rcku @lęlnJm jest
niŹbędm dla zapeMienia ciqgłośoi dział@ia jedńostki gdy lemin mpłaty
up]ylva w 20l l roku do łącznej kwoty 300'000.00 zł '

s 10.

zalącza 9ię prcgnozę kwory długu i gplat na 20l0 lok i lala następ'o. żgodni€ z tabelą tr 8'
oE infofueję o stanie tiąia.

$tr.
vykonmie vchwały poMe% się Bumist@wi KałusąTa'

$ 12.

z dnien I stycaia 20lO rcku i
M@wiekiego oEr tu tablicy

F'!' ,h*|źłud:'-','


