
z'rządrcIie Nr 28/0E
Burmis.E Kałuszyna

z dnia 14 sierpnia 2008 r

w spńwiel *id€noji i spoŹąd@ia Śpńwozd.ń }udżeloBŃh Rb..ws w
żat6i€ łydatłóP stnrktud]nych Ponosf onyclt pŹż j€dlostkę
budż€tową U'4d MĘski ł Kaługynie o@ j€dnostri
oĘfu iacyjre Gńiny Kałuszy!'

2.

3.

ż''

1

Na podśawie rozpoŹądrenia MinistĘ Finfuół z dnia 26 paździemika 2oo7r' v sDnwie
srcególowej łlaydkacji rrldatków st.uktudlych (Dz' U N. 2o9, poz' l5ll) o|@
rczpożĄdrenia Minislra Fjnmsów f dnia 27 czwca 2006 r w sDBwie ŚDńłozdaŃrcści
budżebwej lDz' L Nr l|5. poz ?8I 7 Poźa' n'l 4źldzM m€pujący poofial
obowiązków w aloEśe Ej6t.oweia i BpoŹądeia sFawofdmia Rb .ws o s}datk@h
stn*fualnych ponofuDycb PIz j.dĘs&ę budżetową UŹąd Miejski w &lużynie o@
jedlos .j oĘaiayjne gniny.

sr.

vyodĘbnifu'a s1da1ków saul.@lnych f ogólu *yd!ttó$ budztoryCh jednoJki
budżeloMiUŹąd Miej3h v KahBZ}Tie iGmtmego IUdu"a ocluony śmdowkkJ
i cospodarki wodnej dokdują PlMmicy wskmj pr&z BMistrż5 Kalugyna w

PoŻoŚl.le j€dnostki butfelołe i zlkłady budżetowÓ Byo.t."ębniają łydatkj
sfi]kuElne zgodnie f powo]eymi m wslęlie orepisui wg 66d st.lonych pęez
kimMików lych jednostek oĘmi@yjnych'

$2.

}Ęy lvykey\@iu *7dstków na €le slrukfulalnć obołiąaj€ *da' ż do
6iawińia *ydatków należy !Źyjmos!ć *7łącai. sidatli tego podmionr k!óry
poniósł os1at€chy kGft @lieji adeia'
vyd.ttj sauktMln€ obejmują ł7łącai€ kajowe $ryd.&i publime poni€sio!€ m

Kwoly *7datkóv należy pĘylponądkować odpowjednin obszrcm, ka&goliob i
lodkategońom zgodnie ż ińs1ru}€ją sPoŹądaia Śpńwozdmia Rb' ws i łPigó wg
rłf@ piecfątki na dokMende gtanoqiącyb podslałę s)!'laty $ldalku'



PE€omi! neł'1orymy ( Podph)

L

L

R€f@l I'!mo*y Użędu Miejski€8o w Kg]ugzynie dokonuj€ Ejes1ra.ji urydatków
na cĆle śruktmln€ wg klsyikacji wsk@ej na pi*ząt.s na *oncie
pożbilfuswym - g€nerowmym aulomatycaie p*z kompur€lo$} systen
ń@owo.księgoł} . BUD2:DT' używdy ptrz UŹąd Miejski w Kałus4nie'
KitroMicy jedloslek orgdieyjnyoh gminy p@dstawiają BmiŚtt.ówi (ahBzym
ŚpńwożdMilj€dnost}ow€ z *!da&ów sl lńua]nych do 31 moM @lępnego rcku
Po rcku budżeto*1n wg %ru Śfuowiącego ŹŁcznik do zarr4drenia Dee
ĘBwozdfui! x1l@uJ. się B z]oq(h i Erowh' Jednoslkj o|geiacyjne snin) ,
ldóle nie pÓniosły {ydalkół Śt'ukttlnych róMież spoŹądają spEwozdeig .
Referat Fil]lMBY spoŹądz gpnwozdei€ Rb.ws z łykomych ł}da&ów
Śttuknłalnychjednos&i budż€towej UŹędu Miejstj€8o w Kafuszynie o@ łącae
spnwozdeie w temini. do 30 kwietnia po upbNie ok€9u sp6wofdawcćgo.

s4,
l. Nadór nad ł}koneim farządzen'a powiefu skebnikołi'
2. wykoneie Ażądrda powiefu setttgrwi, sk&bnikołi' ki€roMikom

j€dfu Śtek olBmizcyjnych oM placownikon nery4oryanym'

$5.

za'Ądmie wchodż w życi€ z dnien podję.ia.

ISTRZ


