
ZARzĄDztrNIE Nr 20108
BurńiśtEa K'fuszyna

z dnia 24 cz€rwca 200Er.

w sprawi€ mian w budżecio gniny ns 2008r.

Na połsiawi€ ań. 1 88 uś.1' pkt.l ustawy z dnia 30 cz€Mca 2005r. o
finansach publicatych ( Dz .|J ' z 2oo5t. Nr 249 poz' 21oa) olaz s l0 uś. 3
Uchwały Rady Mejskiej w Kałusz)nie Nr K/69/08 z dnia 29 lut€go 2008r' w
spmwie uchwlenia budżetu gniny Kałuszyn na rok 200a' zŃządzĄm co

śI

r. zwięklf! się dochody zdań własDycb gniny o

Dzirł 801 ośwIATA I wYĆHowANIE

kwotę - 31.l30rzl

Rozdz. 80195 Pomstała działalność
s 20]o Dotaoje celowe ot.zynane z budźEtu pestlva na

rea]izację s,Ńych zada biefąc)ch grnin

- 23.030,-
,23.030,-

- 23.030,-

Dział 852 PoMoC sPoŁEcZNA - 8.100'.
Rozdz' 85295 Pozostała działalność - 8.]00'.

s 2030 Dotacje cetow€ otrzymane z budżEtu Państwa na
lealizację własnych zadan bieżących 8min .8.100'-

$2

1. zwięk5z! Śię wydatki z9dań własnych gniny o kwotę

Dzial 750 ADMIMSTRACJA PIJBLICZNA
Roudz. 75023 uzędy gnin

$ 4740 Zakup mat€riałów papiemiczych do spŹętu
drukerski€go j Wądzeń ksero8rafi cznych

Dzi'ł 80l oŚwIATA I wYct{owANID
Rozdz. 8010I Szkoh/ Podstawowe

$ 4350 Zalop usług dostępu do sieci lntemet

s 44i0 Podró]że słubow€ krajowe

- 46.543,- zt,

t.000,-
1.000,-

- 1.000,-

25260,-
1.500,-
1.000,-

500,-



Rozdz. 80195 Pozostaładziałalność
$ 4010 wynaglodzenia osobowe pracoMików
ś 41 10 Sk]adki na ubezpieczenia społeozne
$ 4120 składki na Fmdusz Pmcy
$ a300 zakup usĘ pozośałych

Dzia| 852 PoMoC sPoŁEcZNA
Rozdz. 852] 9 ośrodki ponocy społ€cmej

s 4260 ZakuP eneĘii
$ 4370 opłary z tytułu zakupu usług

tel€komunikacyjnych tetefonji siacjonmej
$ 4400 opłaty za administrowani€ i czynsz€

za budynki' lokale i lomieszczdn^ Eaftżawe
$ 4440 Odpisy na ZFSS
$ 4750 zakup akcesoriów konrputerowych, w t}rr

pro$amów i licencji

Rozdz. 85295 Pozostałź' działalnośó
$ 31l0 Świadczenia społecae

D'iał 854 EDUKACYJNA oPIEKA wYcHowAwczA
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

$ 42 l0 ZakuP inatdiałów i wyposażenia

Dzial 926 I(ULTURA FIZYCZNA I SPORT
92ó04 lnsĘtucje kultuy fizycae.j

0 41 10 Składki m ubezpieczenia społecae
ś 4120 Składki ne Fundusz Pńcy
s 4300 zakup usług porcstałych

2. znniejśza się wydatk zad'ń własDych gminy o kwotę

Dział 750 ADMIMSTRACJA PIJBLICZNA
Rozdz' 75023 Urzędy gmin

$ a2l0 7akup ma|elialów i wyposa7en:a

Dzi!ł 80l oŚwIATA I \łrycHowANIE
Rozdz' 80101 szkoły podstawowe

$ 4300 Zakup usług pozostatych
$ 4370 @aty z q'tułu z,kupu usrug

- 23.'.180,-
- t9.5',72,-
, 2.914,-
- 480,-
- 750,-

-1,7263r
.9 '1ó3,.
- 1.470,-

- 1.500,-

. 9ó8'.
- 225,-

- 5.000,'

- 8.100,-
- 8.100,-

- 1.000,-
- 1.000,-
- 1.000,,

,2.000.-
2.000.-

- 1.000.-
- 100.-
- 900.-

- 15.413,-zl.

- 1,000,-
- 1.000,-
- 1.000,-

- 2.250,-
- 1.500,-
- 500.-



3

tel€komrmikacinych telefonii stacjonamej

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
0 4210 Zakup nateriałów i w$osażena

Dzi'ł 852 PoMoc sPoŁEczNA
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecaej

s 4120 składki na Fundusz Pracy

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ore składki
na ubezpiecenia społeczne i rentowe

$ 4330 Zakup usług prezjednostki samouądu
ter}to alnego od imych jednostek smoŹądu
tert{onameSo

Rozdz' 85228 Usługi opi€kuncze i specjalisłczne
usfu8i opiekuńcze

$ 4170 w)nagodz€nia bezosobowe

Dzi'ł 854 EDUKACYJNA oPInKA wYcHowAwcZA
Rozdz' 85401 Świetlice szkolne

$ 42ó0 Zakup enóĘii

Dzi.t 926 KULTURA FIZYCZNA t SPORT
92ó0a Instj,lucje kultur./ fi zycnej

s 42l0 Zatup maleriatół iw)Posażeni'

$3

t. zwiększa się łydatki zad'ń z|econych gniuie o kwotę

- 1.000,-

- 750,-
- 750,-

-9.1ó3l-
- 142,-

- 7.000,-

- 7.000,,

,2.02),-
- 2.OZr,-

- 1.000.-
- 1.000.-
- 1.000,-

2.000,-
2.000,-
2.000,-

- 7O,- zl.

D'iał 852 oPIEKA sPoŁEczNA
Rozdz' 85212 Świadczenia rcdzime' zaliozka a]im€ntacyJna

oraz składki na ubezpieczenia €neł'talne
i rcntoq,e z ub.ezpieczmia społeznego

$ 4440 OdPisY na ZFSS

$4

1. ZBni€j,B się wydatki zad'ń z|€conYch gminie o kwotę

Dziat 852 oPIEKA sPoŁDczNA

10,-

70,-

- 7Or zl.

- 70.-



Rozdz. 85212 świadozenia rodzinne' zaliozka alimentacyjna
orsz składki na ubeupieozęnia eneryta]ie
i rcntowe z ubezpie'zenia sPołeczne8o . 7oł

o 31lo Świadczeniaspoł€.ae - '7o..

$5

7A'.&zęniewńrd"j w żj,cie z dniem podjęciŁ

tST RZ


