
ZARZĄDZENIE Nr 38
BurDistr2 ł.:ałuszyn1

z dnia 29 psździer |.' 2008r.

w spruwie zmianw budżecie8miny Da 2008r.

Napodstawie ań' 188ust'l,plr'l ustawy z dnia 30 czeMca 2005r' o
finansach publi €znych ( Dz'U. z 2005r' Nr249poz' 2104) orż $l0 ust.3
Uchwały Rady Miejskiej w KałuszFie Nr xll69/08 z dnia 29 lutego 2008r. w
sPawie uchwalenia budzetu gminy Kałuszyn na rok 2008' zarządzam co naśęp'łe|

1. zwięklza się plan dochodów gminy o

a/ Docbody ra zadania vładn€ gńinyo kwotę -
Dział 801 oŚWATA I wYcHowANIE

Rozdz. 80195 Pozostaładziałalność
$ 2030 Dotacje celowe otEym5ne z budżetu panstwa na

realizację wł6nych zadai bieżĄcych gmin

Dzial 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz.85415 Pomoc naterialna dla uczniÓw

kłot! - ó4.795.2|.

43.U4- zL
- 5.581
- 5.581

- 5.581

- 32.363
- 32.363

6 2030 Dolacie celose oLPyrrfue zbudżelu pMshła na
realizcię wlasn}ch Zadan biefąc)ch gmir . ]2']ó]

Dział 852 PoMoc sPoŁ[czNA
Rozdz' 85295 Pozostaładziałalność

- 5.500
- 5.500

s 2030 Dotacje celowe otrzyman€ z budżehr postwl na
realizeję własnych zadań bieżących gnin .5'500

b/ Dochody na zdania z z,9kr€su administrtc.ii rządow€j z|€coD€ gtnin'e
ustawami o kwotę .2|.351'-2|

Dzial 8s2 POMOC SPOLECZNA
Rozdz.85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opIacane

za osoby pobierając€ nieldóre świadcrenia
z ponocy społecznej oraz niektotć świadczenia
rodzinne - 1 o2o



- 1.020
- 20.331koznz.85278

$ 2010

2

$ 2010 Dotacje celow€ orrzymane z budż€fu pansiwa na
rea||zĄąę zadan bieżęy.h z zakrcsu adninistracj i
Źądosej oraz jnnych ,adjń zlecoń)ch 8minie

Usuwanie skutków klęsk ż}a'iołowych
Dotacje celowe orrzynane z budŹ€tu paistwa na
rca|izAc:ę faóa|bieżący.h z zakesu administraoj i
rządowej oraz imych zadń zleconych gminie
ustawmi ,20.331

ś2

1. Zwię|Gza się pl.n łydatków gminy o kwotę - 81.045.- zl.

a/ wydatki na zad'Dia własD€ gtniny o kwo.ę - 59.694.- f).

Dfiał750ADMINISTRACJA PI,BLICZNA
Koznz' 75023 UtzĘdy Emi||

5 4410 PodJó4 sł'zbowe
$ 4740 zakup mat€riałów paPiemiczyoh do sprzętu

drukarskiego i urządf eń ks€rograf icznych

Dzist 754 BEZPIECztrŃsTwo PUBLICZNE I ocHRoNA
PRzEcIwPożRowA

Rozdz' 75412 ochotnicze straż pożame
$ 4260 Zakup enersii
s 4300 zakuP usług pozostałych

Dział 80l oŚIYIATA I wYcHowANIE
Rozdz' 80l0l szkoły podstawowe

ś 4210 Zakup mate.iałów i wyposażenia
$ 4300 zakup usług porcstałyoh

Rozdf '80l95 Pozostała działalność
$ 4300 Zakup usłu8 pozoslałych

Dział 85r ocHRoNA zDRowIA
Ro7dr.85l54 Pft e{ iu d, ialanie slkoholimowi

$ 4300 Zakup ustug PozostahJch

Dział 852 PoMoc sPoŁf,czNA
Rozdz. 85295 Pozost!ła działalność

l 31 l0 Świadczenia społecae

1.000
r.000

500

500

2.000
2.000
1.000
1.000

6.000
6.000
ó'000

5.500
5.500
5.500

- ll,9zr
- 6.340
- 5.340
- r.000

- 5.581
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Dział 854 EDUKACYJNA oPIT'KA wYcHowAwCZA
. Rozdf. 85415 Pomoc materialna dl5 uczniów

5 3240 sĘ"endia d]a ucaiów
0 31l0 swiadczenia społecae

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I sPoRT
Rozdz. 92604 lnsolucje kull]ur! frz!.zne)

0 4260 Zakup energii
s 4300 Zakup udug pozostałych

rodzilme
$ 4130 składki na ubezpiecz€nia zdrowotne

Rozdz' 85278 Usuweie skutków klęsk Ąeiołowych
ś 3110 Świadczenia społeczne

2. Znniejs?t sit p|sn sYdarl.ów gmitry o ksotę -

b/. wydatki na zadania z akr6u administracji Źądowej zlecone gninie
ustaw'ni o kwotę ' 2|.35|-2|.

Dział 852 PoMoc sPoŁEcZNA .2l35l
Rozdz.85213 składki na ubezpieczenie zdrowohe opłame

za osoby pobieĘjąc€ nieldór€ świadcaia
z pornocy spc'łecfnej omz niektóre świadczenia

- 1,.020
- r.020
- 20.331
- 20.331

-32.363
-'12.363
-20.000

910
910
110
800

16.250.-2l.

a/ wydstki n. zadani' włssne gminy o kwotę . - 16'250,-

Dział ?50ADMIMSTRACJA PI]BLICZNA
Rozdz' 75023 UŹędy gmin

$ 4210 zakup materiałów i w]"osazeńa

Dzia| 754 BEzPItrCZEŃsTwo PIJBLlczNE I oCHRoNA
PRzEcIwPożRowA

Rofdz' 75412 ocho1rticze slraż€ pożame
$ 4210 zakup mateliałów i wyposaenia

Dział 801 oŚwIATA I wYcHowANID
Rozdz' 80101 szkoły podstawowe

- 1.000
- 1.000
- r.000

- 2.000
- 2.000
- 2.000

- 6340
- 6.340

6.000
6.000
2.530

$ 4270 Zakup usług renonrołych .4,340

5 43 70 ryat! z tj'tułu zakulu usług ielekomunikacyjnych
-2.000telefonii stacjonanej

Dziat 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz.85154 Pneciwdziałanie alkoholizmowi

S 4170 WYnagrodrenia bezosobowe
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0 4210 ZakĘ mat€ń&Iów i wyposźenia

Dzi.l 926 KITLTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz' 92ó04 lnsq/tuojo ku]l,tJI! f|zyonEj

$ 4210 Z3hP maierialów ; wyposazenia
$ 4410 Pod.óze służbowe kajowe

$3

zalzdzenle wchoei w życie z dniem podjęciŁ

- 3470

- 910
- 910
- 800
- 110

ISTRZ


