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U.h$rl! Nr L{XIIL219/10
Rrd) wi.jsk'.j s Kalu.4nie
zdnin l1pźtŁiornik! 20l0L

B sprarvie zni'n w budżecie gminy na 2010 r
Na podslawie ań' l 8 usi 2 pkt. 4 ustgsf z 'lnia 8 mam 1990 r' o samorądzie gminnyn

(Dz' U' z 200] r' Nr l42, poŻ i59i Ż późn' Żm') orż ań' 2ll, a!t' 2l2, ań' 2I4. ań' 2l5' ań'
2]7' ań'2j5.an'2]6, an 237'ań.2j9'art 258uśavtŻdnia27sierynia2oo9r' ofinansach
publicznych (Dz' U' Nr ]57. poz' 1210 z póżn zń') w związ-ku 2 ań.]2i BlaBy z dnia 27
sieĘnia 2009 r' - Prapis' *provadzające uŚasę o t]nanŚach Fublicznych (Dz' U' Nr l5?,
oo/ L2! ]) Rad'v'!'ld r Kdl F4mie Ucl"".conóęp!c:

$r

I.ZrYiPksa się plan do.ho.ló\' 2!d!ń rvl'slych gniny o Lłotę 550.000'' żł

Dtal t00 GOSPODARXA kOMUNALNA r OCERONA
SRODOWISI{A - sso.o()O

Ro2d2' 90095 PobŚlała działahośÓ 55o.0oo
$ 6260 Do1acjc otuymec z pajslwos]rĆh funduszy

..jo'!)( 
' 
na ffd oreie lrb do irr\va1e

kosz1ów reaiiacji n]w€slycji i akupóv inwestycyjnych
jednostek seklon finansów publicaych _ 55o'ooo

Ż. l'o znillio plln dochodół gniny yynosi ll.83ó.585'4sżl

plan dochodów bic'ących 13'249'781.45 zt
pla! 

'loclodów mai4koBch _ 4.586'804.00zl

s2

r znniejrza sip plan nYdatkólr zadań lvł'sny.h gmjnt o krvotę ' 25'0oo'_zl

Dzi!l600 TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc _ 25'oo0
RoŻdz'ó00l6 Dtoei publicae gtrinne _ 25 ooo

$ ó050 wyda&i inwstycyjnejednostek budżtor9ch _ 25'ooo

2.zwiękzn się plan !Ędltkórv adłń rvlasnycł gminy o lsrotf-575.ooo zt

DŹi{l900 GosPoDARKĄ KoMUNALNA I ocHRoNAśRoDoWs(A _ 5?u.00u
Ro7dŻ.9oolsoświcllenietlic'placóvidńg _ 2o.ooo

s ó050 w}datki inwstycyjnej€dnoslek budżctoĘ'clr _ 2o'o0o
RoŻdz' 90095 Pozostała działalnośó _ 55o'ooo

$ ó050 Wydatki inwestycyioejednostek budżetoslch ' 55o'ooo



Dział 
'żr 

]<ULTURĄ l ocERoNA DaEDzrcIwA
NARODOWI'GO

Rozdz' 92]95 Pozoslaładzia]alnośó
ś4210zakup mateiałół i Bposarenia

gmin) !vrno(i - 16,07!,985,45zl

{l

l . w tabc li NI ] do uchwaly bud Żelo\'cj - Lnni l' wyda&ów na Żadani B inweslycyj ne na

tok 2olo omz \łieloletńje progimy nrNcrycjnc !v latach 2010 20]j $lrowada
sĘ nstępujące Żfuia.y:

l) w poŻ' 9 _ .. sEbilizacja cemento{a dIoF olŚżĆwicc-szymony'j zmniejsza się
wańość zadlnia o 2o.ooo Żl wańość zadaniapo zmidie N]nosi - 15.000'007l.

2) w poz' li' ..Rcnonl chodnika pŹy ul' wÓiska PÓlŚldego i Rarlickiego ł'
KalusŻynic' zmnjejsza Śię waność adania o k*'otę - 20'000'00 z]. wańość
zadmia po Żńianic łynosi _ 485'000,00 z]

:j) w poz ]l. ''Uzupcłnienie 
oświetlenia ulicznego w Abranach, s4ńońach i

Patohl' zwiękŚZa Śię t€ńość zadania o kŃotę 20.000 Żl. wańość aduia po

dianie {ylosi 50'000.- zł
4) w poz. ]]' - ,,Budowa Żbiomika .Ćlelcyjnego " zwĘksa się w roku bieżąc)m

*'d!ość Ż,dmja o 55o ooo.00 Ż1, (ióń !o zmianic $}nosi 595'000'00 21'

okrcśla się tączne vfdafi 7Źdmia ..B!doRa ńiomjka rctc.cyjnego"
na s.822.000,00 t wlym:
_ plfuowne Ędalki na rck 20l0 m kwolę 595'000.00 7.l

' planoWre rł'datki na rck 20l l ńa kwotę j.227'0n0 oo 7l

5) Dodajc się poz 40 . pod klótq łFrowada się no*€ 7adanic ijr$est'!)łne pń.

.. stabilLacjaceńciro$! drog]wżebrólte'' o lvMoś.i - l500000zł

2' Aktualny plan limitów *1da&ó\a na zadeia inweŚ}cliŃ lń ńk 20l0 oraz lalł
nasrępne określa Tabel! Nr l do niniejŚej uchM]y.

$4

\Vyl"ń ic uch{Jlj poulcrż się BUrńi\mosi K!lUl7)na

\5

lkh\Jż wĆhodzi $ 4cie z dniem podj$ia'

5.000
5.000

3. Po znianie llłn rvyda*órv

plan ryda&ów bieąc)ch
plar rydatków na.jątkovych

R'dy M jchkięilł/KnluŚzynie


