
Uchła|a Nr x/ó2 /07
Rady Miejskiej w Kaluszynie

zdria 29grudnia 2007r.

ł sprałie zmi'n w budźeĆie eminy na 2007 r.

Na podstawie a.rt. l8 ust.2, pld.4 , 9 i 10 ustawy z dnia 8 lfuca 1990r o
smoŹądzie 8tnimyn (Dz'U' z 2001.. Nr 142 poz. 1591 zpó^',fi.\ orcz
an.lós.ló6' 182' 184' l88 ustawy z dnia 30 creNca 2005r. r o finansach
publicaych (Dz.U. Nr 249 22005r., poz.2104) Rada Miejska uohwala co

$1

r. Zwiększa się dochody gminy o kwotę

a/ Dochody zadań własnych gniny
Dzi'ł 700 GosPoDARKA MIESZKANIoWA

- 44.645,- zt.

- 44.645.-

Rozdz. 70005 Gospoda.ka gruntami i nieruchomościami
5 0470 wpływy z op|^tbzMĄd 

'!ż:'rkoaaniewieczyst€ nieruchomości
$ 0970 wplywy z óaych dochodów

Dfial756 DocHoDY oD osoB PRAWNYCH, oD osÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTDK NIE

- ó'000
- 6.000

-3.000
- 3.000

- 24.645
- 10.000
- 12.000

- 2.645
, 2.000
- 2.000

PosIADAJĄCYCE osoBowoŚcl PRAWNEJ oRAZ
WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM . 26,645

Rozdz. 75ó16 wpłylły z podatlo rolnego 
' 
podatku leśnego'

podatku od spadków i darowizn' poda*u od czymości
cywilnoprawnych oraz podatków i o'at lokahych od osób

s 0330 Podatek leśny
$ 0500 Podatek od cfynności cywi]nopEwnych
s 09l 0 odsetki od nieteminowych wpłat z t}tufu

podatków i op}al
Rozdz.756] 9 wńwy z różrych rozlicz€ń

ś 0460 wpływy z opłaiy €ksploatacyjnej



2

Dzi!ł 80l oŚwIATA I wYcHowANID
Rozdz' 80195 Pozostaładziałalność

2. Znoiejsz' się dochody gminy o kwotę

./Dochody zadań wlaśnych gniny
Dzi$ł 700 GosPoDARKA MIEszKANIowA

- 12.000
- 12.000

$ 2030 Dotacje celowe otŹymale z budżetu państwa na
realiację właMych udali biezący.h gmin . 12'000

' 94.64s-zL

- 44.645.-

terfolialneso lub innych jednoslek zaliczonych do sekora
finesw publicznych oraz innych unów podobnym
chalakterze - 6.000

Dzi{ł 75ó DoCHoDY oD osÓB PRA\łT{YCH, oD osÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK I\'IE
PoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcl PRAWI{EJ oRAz

Roznz. 50005 Gospoddka gmtańi i nieruchomośclaml
0 0750 Dochody z najmu i dzierżalły składników
majątko\łych skarbu PĄństwa jedf, osiek sEnolządu

\łYDATKI zwIĄzANE Z IcH PoBoREM
Rozdział 75ó0l wpływy z podatku dochodoweeo od osób

fizy.rJry.h

$ 0320 Podatek rolny

$ 0350 Podatek od ddałalności gospodarcuj osób
fizycaych, opłrcmy w fonnje kańy podątkowej- 10.000

$ 0910 odserki od niet€nninoĘch wpłat z Etułu
podatków i opłat - 600

P.oznz'75615 wpływy f poda1ku rohego , podatku lćśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych 

' lodatków
i opłat lokalnych od osób pra\łnych i innychjednostek
olsaiacyjnych - j.045

$ 0500 Podatek od cz}nności cywi]nopra$Tych .3.045
Rozdz. 75616 wpłyły z podatku rohe8o ' podatl.! leśnego,

podatku od spadków i dmwizn, Podałhr od cz}ności
c}vilnopravIych olaz podatków i opłat lokalnych od osob

- 6.000
- 6.000

-26.645

. l0 'ó00

- 5.000
- 5.000

Ro7d/' '562l Udziav gmin w podatlach sr'nołiąc}ch do.hód
budżetu państwa

50020 Podątek dochodoł,y od osb Prawnych

DziaI801 oŚwIATA I wYcHowANltr
Rozdz' 80l95 Pozostała d'ałalność

$ ó330 Dotacje ce]owe otrzymde z budfetu państwa

- 8.000
- 8.000

- 12.000
- 12.000
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na realizację inwestycji i zAlopów i vestycinyoh.12.000

b/ Dochody nr zadanh pos/ierzone gmiDie w drodf€ poro'umień - 50.000.-
fL
Dział 600 TRANSPoRT I ŁĄczNosć

Rozjz' ó0014 Drogi publicae Powiatowe
$ 6ó20 Dotacj€ cćlowe otrzymd€ z Powialu na inwestycje

i ztup) inwestycyjne r€B|iaw.ne na podstawie
Porozunień (unów) między jednoŚ&ani samor7adu

- s0.000

- s0.000
- 50.000

l. zmniEsa śię p|an Eydatków gmitry o kwott . 138-2!xL 
'r.

'/wydrtki 
ze śrcdków własDych gmily - 83'054'- zł.

I}zial 600 TRANSPoRT I ŁĄczNosc
Rozdz. 60016 Drosi publicne gminne

! 4300 Zakup usług porcstałych
0 ó050 wydltki inwestycyjne jednost€k budz€towych

Dzi'ł 750 ADMIMSTRACJA PIJBLICZNA
Rozdz' ,7 5023 Utzędy Emin

$ 4010 Wyna8rodz€nia osobove pracowników
ś 41 10 składki na ubezpieczenia społecae

Dzial754 BEZPIECZDNSTWO PUBLICZNf, I OCERONA
PRZECIWPOZAROWA

Rozdz' 75412 ochotnicu straże pożarne
$ 4260 zakup €nĆĘii

17.000
17.000
10.000
7.000

9.700
9.700
8.000
1.700

2n
20
20

Dział 801 oŚwrATA I wYcHowANlE .40.000
Rozdz' 80195 Pozoslała dziatahość . 40.000

$ 6050 wydatki inwestycyjnej€dnostek budzetowych - 40.000

Dżia| 851 ocHRoNA zDRow|A
Rozdz. 85 l 54 Prz!.iwdziałalie alkoholimowi

$ 41l0 składb na ubezpiecrenia społ€cme

1.334
1.334
1.334
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Dzi!ł 900 GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA
ŚRoDowIsKA

Rofdf- 9000 l Gospodeka ściekoM i ocbrona wód
$ ó050 wydatki inwestycyjnĆ jednostek budżetołych

b/ wydatki zadrń powieŹolych gminiew drodz€ porozumień

Dńal 600 TRANSPoRT I ŁĄcZNoŚć
Rozdz. 60014 Drogi publica€ powiatowe

s 430 zakup usłu8 pozosts.łych
$ 6050 wyda&i inw€slycyjne jednostek budżftowych

- s5.236 rL

- 55.236.
- 55.236

5.236
- 50.000

88290.- zl,

- t5.000
- 15.000
- 15.000

-2t
-20

-zo

-40.000
- 40.000
- 40.000

- 16334
- 15.000

- 15.000
- L334
- 1.334

- 9.700
- 9.700
,9. ' ,700

2. z\riękza sĘ p|an łYd.tków gminy o kwotę

'/wydltki 
ze środków włisDych gminy

Dział 600 TRANSPoRT I ŁAczNosc
- 83.054.-zl.

Rozdz. ó0014 Drogi publicae powiatowe
ś 6050 wydatki inwesiycyjnejednostekbudretowych

Dzial 754 BIZIECZDNSTWO PUBLICZNE I OCIIRONA
PRzEcIwPożARowA

Rozdz' 754] 2 ochotnicre stnŹ€ poime
s 6060 wydatki na zakupy inłestycyjnejednostek

budżetowch

Dział 801 oŚwIATA I wYCHowANlf,
Rozdz' 80l95Pozostaładziałalność

! 4300 zakup usłu8 pofostatych

Dział 851 oCERoNA zDRowIA
Rozdz. 85121 Lecaictwo mbulatoryjne

g 6060 Wyda&i na zakupy inwestycyj ne jednostek
budż€tołych

Rozdz. 85 154 PŹeciwdziałanie alkoholiznowt
ś 401 0 wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział GosPoDARKA KoMUNALNA I ocHRoNA
sRoDowlslcĄ

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
$ 4300 Zakup usług pozostałych

- 17.000
- 17.000
- 17.000



b/wydatki m zadania powieuone gminie - 5.236.-rl.
Dzial 600 TBANSPoRT I ŁĄczNosc

Rozdz. 60014 Drogi publicać powiatowe
ś 6050 wydatki inwestycyjle jedDosiek budżEto\,vych

- 5.236
- 5.236

$J

załącaikowi Nr 3 do Uchwab. budż€tow€j nadaj€ się bżmieDi€ okeślone w
ałąpaiku Nr 1 do niniejsaj uchwały.

$4

wykonanie uchwały powierza się Bunistrawi Kałusz)na'

" t i5

Uchła]awchodzi wzycjezdniempodjęci€ ipodlegaogłoszeniu'

R.dyM.jsĘcj

^"d{#,"-",^

n'28^ww
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