
Ucbival. Nr xvó9l08
Rldy Mi€js}ioj w Ktłuszyni€

z dlit 29 lul €go 2008r.
w sprlw|. ucbw.l€Dia budżetu g6by K'|uszy! la rok 200E.

Na bodsrawie an lE Et. 2 pkl 4, pkl 9 l:L .d oEZ lit ..t us'd*ry z dnia 8 ffi@
l99b l' o sMoPądfle ernimym {D7. U . 200l r Nr |Z2. poz'l59l 7e m) oj@
ań' 165, an' 184, a!t. l.8 ust 2 i att. l95 !st. 2 uŚtawy z dnia 30 @orwca 2005 r'
o lnmsach lublicaych (Dz. U Nt 249, poz.2104 krm).

R!d! Micj.kt ucbsrla, co nstrpuic:

sr
Doohody bB.lżefu gminy w wysokośoi 14 210 482,00 zł. zgodnie z załĄc^iK€m nr 1.

1. wydalk budżetu gniny w *ysokości 14 90E 2E2'00 zł, zgodnie z zaĘcznikien fu
f,

2' Lifoi$ wyda*óq n! zadeid inwsrycyjn€ na rok 2008 otr więlo|emje Progm)
inwe,tycyjne y |aract 2008.20ol0 78odniĆ7 7ałąc7ni[ięm fu3

3. wydatki na prcg'my i Projehy realizowe€ ze s!od]<ów pochodzqqch 7 Ąbduzy
smlktuslnycb iFundusa sPÓjności fgodnie f fa|ąc nikiem Nl ]l

$3

1. Defic}4 budżetu 8mi!y w sTsokoŚoi 697 800,00 zł, zogtanie pokyty przychodomi

1) zaciq8uych poży@ek.
2. Przycbody budżetu uchsala się w w]sokośoi 968 000,00 zł, rozchody w wysokości

2?0 200,00 z! zgodni€ z z!łącaiki€t! tr 4

s4

w bud&ci€ tworzy s'ę reze!*T:
t' ogÓĘ wĘsokości . fl0.000 zł'
2. ;lowąw łysokości ' 10.000 zł. zgodnje f ustawą o żMądzaniu klyzyso{yn.

9r

l.Dochody i wydatki związan e z re!|if^tiląz^d^n zza]iles\ adminisEacji rządowej



i ifuych zad&[ zlćconych odĘbnymi !$awmi zgodnię z załącmikiem nr 1! i 2 &

2'Dochody i t?.l.tki związane z realizacją fadń *Ykotry1vmych na Pods'awie
porcamień (Mów) ńiędzy jędnoŚtkmi samoŹądu ter''tońalne8o' zgodlie
z załącDikiem !r lb i 2b'

3. Dochody i wy.laiki gminy w podziale n!
załącalikim lc i 2c.

bie,4ce i mjątkowe. zgodnie f
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Ustala się dochody w LYooie 70.000 fł z t}'tułu 
'\y&wada 

zwo|e^ftspfudĄż.
ńaDoióq alkÓbot;wych o.ż ł}daLlU w k}ocje 66.300 7l na rąlieję f'dań
obełony.h ł gnimym Programje prcfi|!.ktyki i ro.viaz}vmja Prcblmó$
alkoholosych i 3:700 zł. na r€31iację zadń okEśloDych w 8miłtlym progmie
przeciwdziałania Mkoma i' zgodnię z załącznikiem Nr 5.

Pla. puychodÓw j lvydad(ów dla:
l) akładós bud7eto$ach: prrychod) . |.7ó3'460 

'|. 
wydaLki . |.?88.560fl'

Plm rlochodów i {,ydatków d]a dochodów whsnych jednoŚt€k bu.lżetow]ch|
dochody _ 165.800 fl; ł7datki- 1ó5.800 zl'
zgodnie z faĘ@ikien d 6.
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l .

1.

2.

l .

2.

Dol&je !ź€dbio1owe dla Zakładu GosPodarK KoBua]nej
l) f t}tutu rfuonlów budyi.ków konua]nych
zgodnio z ałącaikiem E 7'
Dolacje podmiolowe dla;
l) crnimych insrytucj i ku|hfy na tą€znq k{otę
2) d7ialajqcyc! M Eenie gBiny PubUmych pŹedszlo'i
3) placówki wychowania pzeds,kolnego (Mw)prowadzo!€j przez

zgodnie z załączlikien nr 8 .
3. Dotacie @low€ na adeia włsne gminy realizowme pfuz

i nie nal9żące do sekora finansów publicaych na łąomą kwotę
zgodnie załącaikiem E 9 '
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- 70.000 zL

420.000 
'Ł263.800 d.

23.000 zł'

- 9.000 d,

l. Ustata się ple !Źychod'ów i ryd.tków Gmime8o FunduŚa ochony Środowiska
i Goslodarki wodn€j w wysokośoi:
1) plzychody " 25.000,00 zl,
2) wydalki .40000,0021,

$10

zgodtri€ z załąozlikiem nr r0



Uooważia sie BumisEa do:
li aciągania k.ed,'tó- i lożycrek na Pokrycie s}stępującego w

p@jściowego defic}tu budżetu do wysokości 300.000 zt,
2) ?.oią8miarcbowiĄf&ń:

a) na fffiowmie \łyda&ów !a wi€1ol€tni€ lrog,amy idwstycyjne' na progmy
i lrqi€kry le3liawe€ ze środków Ulii Buopejskiej lub bezz*mbych
śódków zągai@ych 6u na z,n6i6 łYlikające z kontraklów
wojćwódzkich do wysokości okćślmej \ł załącaiku tr 3 '

b) z Btuh BóĘ ktÓiych taliacja w rcku ń8tępnym (2009) jeŚ niezbę&E dll
Źlewi€nia cią8łości działania gDily i 1enin zaP}aty ulbva w 2009 roku
na łącaąIołotę 300'000 2ł'

c) mjących Pok./oie w ustalonyoh w uchwa]e bu&etowej kwobch lvyda&ów do
wysokości 3.000'000'zł.

dokonywania zmian w llanie łfdarków z *yłącenien Przeniesień rydatkÓw
między działańi o@ eiększeń v,adatkÓw na *}naercdzenia osobowe i wydatlo

pŹ€kaaia kieroMikom j€dnoŚek budzetoryct uPlawnień do dokoĄĄ]Veia
lrzeliesioń w Pteie wydatków oraz ł plmie dochodów whslych i 

'vydaikównini lnmsowanyoh,
5) lokowania wolnych ślodków hrdż€towych na !&hunłach ban.kołych w imych

bfukach niż bank prowadzący obsł!8ę budżetu grniny'

4)

s11

załłcza się Plogozę łącae.i kwoty dłu8u i spŁt 8rniny na konieo 2008 rok'l 
' 
l.ta

nasĘb€, zgodnie z załq9aikiem ff u
$12

f ' tonanie Uchwały powielza się BumisEzowi

ś13

Uchwała wchodzi w żyoie z fuiem podjęcia z mooą obowiązującą od l styczia
2008 roku i lodlega lublikaoji w Dziemilo UEędowym vojewództwa
Mazowieokiego ore na 1.blicy ogłoszeń Urzędu Gniny

Redy MiejsKej


