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Ucbwala Nr Xv,ry9l08
Rady Mi€jskiej w K!łuszyIie

z dnia 26 sierpDia 2008r,

q, sprawie znian w budżecie gminy tra 2008 r.

Na podstawie ań. 1 8 uś. 2, Pkt'4' 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
smoŹądziĆ gminnym (Dz.U' z 200lr' N. l42 poz' 1591 zpóźn. n') oraz
3!t.l65, 1ó6' l82, 184, 1 88 lstawy z dnia 30 czeNca 2005r' r o fi nansach
publimych (Dz.U. Nr 249 22005t.,po2.2104)Rada Miejskauchwala co

s1
1. zwiękśza się dochody zidań własnych gmiDy o kwotę - 77.300.. ń.

Dzia| 0l0 RoLNIcTwo I ŁowIECTwo . 56.000
Rozdz' 01010Ini.astruktua wodociągowa i saitacyjna wsj -56.000

$ ó290 ŚIodki na dofi'ansowanie własnych inwesrycji
gnin, powiatów, samorządów wojewódŹw'
pozyskme z imych źródeł .6'000

$ 6300 wpływy z q'tufu pomocy finansowej udzielonej
między jednostkmi sanorządu tery,torialnego na
dofi nansoweie własnych zdfuń inwestycyjnych
i zakupów inwesq'cińych .50'000

Dzia| 754 BEzPIEczEŃsTwo PI]BLICZI\.E I oCIłRoNA
PRzf,cIwPożARowA ' 21.300

Rozdz. 75412 ochotnicre straże pożme ' 2L3ao
s 27l 0 wpływy z ł,tufu pomocy finmowćj udźelonej

między jednos&an' samorządu terlorialnego na
dofinansowanie własnych zadan bi€żących ' 1 6.800

$ 6300 wpłJ1ry f t}tufu pomocy finansowej ud'€ionej
między jednostkmi smoŹądu te$ońalnego B
dof inansowanie własnych zadń inw€słcyjnych
i ukupów inwestycyjnych . 4.500
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2. ZmDiejw się dochody ztdań własnycb gminy o kwotę - 5ó.000 zł.

Dział 700 GosPoDARXA MIEszKiNIowA
Rozdz' 70095 Pozostała działalność

$ 6290 środki na dofinaftowanie własnych inwestyc.ji
amń' powiató\ł, samolządów województw'
pozyskm€ z imych zódeł

- 56.000
. 5ó'000

. ó'000
ś 6300 wptywy z trtułu pomocy finansow€j udzi€lonej

między jednostkani samorządu reDaońaln€go m
dofi nmowfu ie własnych zadąń inw€stycyjnych
i zatuŃw inwestycyjnych '50'000

ś2

1. Zwięklza się plan sydatków adań wlasnych gminy o kwotę - 104.300-

- 83.000
- 83.000
- 83.000

- 21.300
,2I.300
- 16.800

- 4.500

Dfi!ł 010 RoLMcTwo I ŁowlEcTwo
Rozdz.0]010 Infr6truktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

$ 6050 wydatki inwesrycyjne jednostek budż€towych

Dzi.ł 754 BEzPIEcZEŃsTwo PI]BLICZNE I ocERoNA
PRzEcIwPożARowA

Rozdz. 75312 ochotnicze stJaze pożme
0 4210 Z€l.up rot€riałów i \łyposażenia
s 6060 wydatki na zakupy inwesłcyjne jednośek

budż€towch

2. zmniejsze się p|an sTd.tków z9d'ń w|.|nych gminJ o tvott 8l.0007|.

Dział 700 GosPoDARxA MIEszKANIowA
Rozdz. 70095 Pomstała dfiałalnośó

$ 6050 wydatki inwestycyjn€ jednostek budż€towych

83.000
83.000
83.000

$3

fułączikowi Nr 3 do Uchwały budżetowej nadaj€ się brzmi€nie okrcślone w
załącznjku Nr l do niniejszej uchwały.

s4
wykonmie uchwah/ powierz się Burmistrzowi Kałuszyna'
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Uchwda \ł,cho&i w żryoi6 z dni€d podjęcia i podl€ga ogłoszeniu.

R,ó!wblel
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