
ZARZĄDZEME N. 25
Burmist@ Kałuszyla
z drir 3l lipca 2008r.

$l

1. zwiękśza 3ię łYdatki zdań własnych gminy o kwotę

w sprawie znian w budżecie 8miny Da 2008r.

Na podstawie ań. 188 ust.l ' 
pkt.l usla\ły z dnia 3 0 czMca 2005r. o

finansach publicaych ( Dz .U. z2005t.Nt 249 poz. ZI04) oro S 10 usr. 3
Uchwały Rady Miejskiej w Kałusąnie Nr xI/69/08 z dnia 29 lutego 2008r' w
sprawie uchwal€nia budżetu gniny Kafusz}n na rok 2008, zarządfŁn co

- 2.100,- zl.

I}zitł 750 ADMIMSTRACJA PUBLICZNA
koznz. 75023 Utzędy Efiin

$ 4740 Zakup matedałów papiemiczy.h do sprzętu
dfi.kańkego i uądueń kserografi caych

Dział 756 DocHoDY oD osÓB PRAWNYCE'oD osóB
FTZYCZNYCII I OD IINYCE JEDOSTf,K
|{IEPosLĄDAJĄcr cH osoBowoscl PRĄw\TJ
oRAz WYDATKI ZVIĄZANE Z IcH PoBoREM

Rozdz. 75ó47 Pobór poda&óq opłat i niepodątkolych
naleaości budż€towych

$ 4430 Róa1€ opłaty i składki

Dzitł 85l oCHRoNA zDRowIA
Rozdz. 85153 zwalczani€ narkommii

$ 42]0 Zakup ma|erialów i wyposalenia

- 500,-
- 500,-

- 500,-

300.-

300.-
300.-

1.300.-
1.300.-
1.300.-

2. zmnieisa się tvYd.tki zadań wła8nych gnitry o kwotę - 2.100rfł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PIJBLICZNA - 500'-
Rozdz' 75023 UŹędy gmin . 500,-

s 4370 opłata z t'tułu zalTpu usług telekomunikacyjnych
te|Ćfonijstacjonamej - 500.-



Dział DocHoDY oD osÓB PRA\łT{YCH.oD osÓB
fiZYCZNYCIT I OD IINYCH JEDOSTDK
NIf, PoSIADAJĄoYCE osoBowoscl PRAWNEJ
oRAZ \łYDATKI zwĄzANE Z IcH PoBoREM

Rozdz. 75647 Pobór podatków' opłat i niepodatko1łf,ch
naleaości budż€towych

$ 4410 Pod.óże służbowe kajowe

D'iał 85l ocHRoNA zDRowIA
Rozdz. 85 153 Zwalczanie narkonanii

0 4170 WFagrodrenia bezosobowe
{ 4300 ZakuP usług pozostałych

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrcwoh€ oplaoane za
osoby pobi€mjące nielóór€ świadcz€nia z pomocy społecaej
oraf ni€które świadcznia rodzinne

300.-

300.-
300.,

1.300.-
1.300.-
400.,
900_,

$2

1. Zwiększ! się dochody zadań z|€conych gminie o tvotę _ 2.000.-'ł.

Dzill 852 PoMoc sPoŁEczNA - 2.000.-

$ 2010 Dota€je celowe otr4alane f budzetu państwa na
rcanfarję zanńbieżących z ząk€su administracj i
.fądowej oraz innych zadń zleonych gminie
ustawarm - 2.000.-

- 2.000.-

- ż.000'- zl.

-2.000.,

03

1. zwiększa się łydatki zadań z|€conych gminie o kwotę

Dział 852 PoMoc sPoŁEcZNA

$4

Za|ządze"ie wchodzi. v ż:ytie z dniem podję.ia'

Rofdz 852i3 składki na ubezpieczenia zdrowotne opł&me za
osoby pobierając€ nieldóre świadczenia z ponooy społ€caej
oraz nieldóre świadczenis .odzime
$ 4130 składki B ubezpieozenia zdrcwotne

-2.000.,
,2.000.-

BUR -r Rz


