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UCHWALA NR VIⅡ/74化O19

RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 27 wrze§nia 2019 r.

w sprawie zmian w budえecie Gminy Krzy互an6w na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust・ 2 pkt 4, Pkt 9 1it・ i ustavvy z dnia 8 marca 1990 r・ O

samorzadzie gmimym (Dz. U・ Z2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 211, 212, 214,

215, 222, 239, 258, 264 ust・ 3 ustavy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o宜nansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwala si?, CO naStePuje:

§ 1. Zwi?ksza sie dochody budzetowe o kwot? 3・012・008,00 zI zgodnie z tabela nr l

do uchwaly.

§ 2. Zwieksza si? Wydatki budzetowe o kwote 5・890.438,00 zl i zmni匂sza si? Wydatki

budzetowe o kwot? 74・000,00 zI zgodnie z tabela nr 2 do uchwaly.

§ 3. R6Znica mi?dzy dochodami a wydatkani stanowi planowany deficyt budzetu w

vysoko§ci　2・804・430’00　zI, kt6ry zostanie pokryty przychodami pochodz年cymi z

zacingni?tegO kredytu w wysoko§ci 2.804・430,00 zl・

§ 4. Zwieksza sie przychody budzetu o kwote 2.804・430,00 zI z tytulu zaciagni?tyCh

pozyczek i kredyt6w na rynku krajowym i w zwiazku z tym tabela m 4 ”Przychody i

rozchody budZetu w 201 9 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabela nr 4 do uchwaly.

§ 5. W uchwale Nr IⅡ/27/2018 Rady Gminy KrzyZan6w z dnia 28 grudnia 2018 r・ W

sprawie uchwalenia budzetu Gminy KrzyZan6w na 2019 rok wprowadza sl? naStePu]aCe

Zmiany:

1) tabela nr 3a ”Zadania inwestycyjne w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie

okre§lone w tabeli ur 3 do nmlqSZ♀I uChwaly;

2) za車znik m l ”Dota加z budzetu gm平y dla podmiot6w nalezapych do sektora

finans6w publicznych w 2019 r." otrzymu]e nOWe brzmienie okre§1one w zalaczniku

ur l do nmlqSZ♀1 uChwaly;

3) § 6 0trZymuje brzmienie:

§ 6. Ustala si? limit zobowiazah z tytulu zacingnietych kredyt6w i pozyczek z

PrZeZnaCZeniem na:

1) pokrycie planowanego de宜cytu budzetu w wysokosti 3.000・000,00 zI;

2) pokrycie wyst?Pujacego w ciagu roku prz∈塞ciowego deficytu budzetu w

WySOkoSci 330.000,00 zl;

3) ustala si? maksymalna vysokoi6 poZyczek udzielonych przez W句ta Gminy w

roku budzetovym 201 9 do wysoko§ci 32.000,00 zl.”;

4) § 15 0trZymuje brzmienie:

§ 15. W zalcresie wykonania budzetu upowaZnia si? W句ta Gminy do:

1) zaciagania w 2019 roku pozyczek i kredyt6w na rynku kr砧owym do wysoko§ci

Planowanego deficytu w kwocie 2・804.430,00 zl;

2) zaci脅gania w　2019　roku pozyczek i kredyt6w na rynku kr年iowym na



sfinansowanie prz華ciowego deficytu w wysoko§ci 300.000,00 zl;

3) 1okowania w trakcie realizaqii budZetu czasowo wolnych §rodk6w budzetowych

na rachunkach w imych barlkach niz bank prowadzapy obsfug? budZetu;

4) udzielania w 2019 roku z budzetu gminy poZyczek do wysokosti 32・000,00 zI・”・

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? WQjtowi Gminy KrzyZan6w・

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogIoszeniu・

・立.こ二宮・ _　　∴_・之A仁,

RAD

Ag加es



UZASADNIENIE

DOCHODY

Dzia1 600

Zwi?kszono plan dochod6w bie砕cych o kwot? 15.990,00　zI z tytulu wplyvⅧ darowizny

przeznaczonQ] na realiza排Zadah wねsnych Gminy wynikajacych z ustawy o samorz担zie

gmimym.

Zwi?kszono plan dochod6w maj卸kovych o kwot? 2.804・429,00 zI z tytuIu dofinansowania z

Funduszu Dr6g Sanorzedowych przeznaczonego na remont i przebudow? drogl gmimg ur

102152E i lO2153E od DK92　przez Kaszevy Tamowskie, Julian6w do SkIadowiska

Odpad6w w KrzyZan6wku・

Dzia1700

Zwi?kszono plan dochod6w biez脅cych o kwot? 9・000,00 zI z tytulu wplywu z n砧mu i

dzierzavy skladnik6w m砧印kowych Skarbu Pahstwa, j ednostek sanorz坤u terytorialnego lub

imych j ednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych・

Zwi?kszono plan dochod6w maj卸kovych o kwot? 1.950,00 zI z tytuIu sprzedazy skIadnik6w

maj卸kovych - (wykup Iokalu w Rustowie m 2/5)・

Dzia1754

Zwiekszono plan dochod6w bie牽cych o kwot? 13・525,00 zI z tytulu udzielenia pomocy

finansowQj z Urz?du Marszalkowskiego WQjew6dztwa L6dzkiego na realizaqj? Zadania

”Pomoc finansowa dla jednostek sanorzadu terytorialnego z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadah w zakresie zakupu sprz?tu Slu砕cego ochronie zycla, Zdrowla, mienia

lub缶odowiska przed poZarem, kl?Ska zywioIowかub imym ml♀ISCOvym ZagrOZeniem dla

jednostek OSP”.

Dzia1756

Zwi?kszono plan dochod6w biezacych o kwot? 37.344,00 zI z tytulu:

●　WPlywu z podatku od czynno§ci cywilnoprawnych - 4.000,00 zl

●　WPIywu z podatku od spadk6w i darowizn - 8.700,00 zl

●　WPIywu z podatku dochodowego od os6b prawnych - 24.644,00 zI

Dzia1 758

Zwi?kszono plan dochod6w bie牽cych o kwot? 129.770,00 zI z tytulu zwi?kszenia cz?foi

O§wiatowQj subwenqji og61nQj z tytulu:

●　do宜nansowania wyposazenia w pomoce dydaktyczne niezb?dne do realizaql
●　●

POdstavy programowq] Z PrZedmiot6w przyrodniczych w szkoねch podstawowych　一



73.739,00 zI (pismo Ministra Finans6w ur ST5・4751.7.2019・5g z dnia ll wrze§nia

2019r.).

・ Zmiany ustawy - Karta Nauczyciela oraz niekt6rych imych ustaw (Dz. U・ POZ・ 1287)

stosownie do wniosku Ministra Edukaqii Narodow♀) Z dnia 3 wrze§nia 2019 r. -

56.031,00 zl (pismo Ministra Finans6w nr ST5・4750・8.2019・g Z dnia 13 wrzeinia

2019r.).

WYDAT K|

Dzi軸600

ZmniQjszono plan vydatk6w biezapych o kwot? 19・000,00 zI z Iokalnego transportu

zbiorowego z zadah statutowych・

ZrmlqISZOnO Plan vydatk6w biezapych o kwot? 55・000,00 zI z Iokalnego transportu
●　　　　●

zbiorowego z dotaqii na zadania biezape・ Z dniem 31 sleapnia 2019 r. rozwlaZane ZOStafo

porozumienie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wsp61dzialania Gminy KrzyZan6w z

Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zwi?kszono plan wydatk6w biezacych o kwot? 10.000,00 zI na vvykonanie przepustu pod

droga powiatowa w Rustowie wraz z dokumentaqj a wodno-PraWna・

Zwi?kszono plan wydatk6w biezapych o kwote l O・000,00 zl na zadania statutowe zwlaZane Z

utrzymaniem dr6g gminnych可zckup paliwa, CZ?§ci do sprz?t6w mechanicznych gmmy

KrzyZan6w.

Zwi?kszono plan vydatk6w maj卸kowych o kwot? 5・608.859,00 zI na zadanie inwestycyJne

pn.: ”Wykonanie dokumenta串oraz przebudowa i remont drogi lO2152E i lO2153E od

DK92 przez Kaszewy Tamowskie, Julian6w do Skねdowiska Odpad6w w KrzyZan6wku ".

Dzia1754

Zwi?kszono plan wydatk6w biezacych o kwot? 13.525,00 zl na zadania statutowe na zakup

SPrZetu dla OSP MIogoszyn, OSP Waly, OSP Siemienice, OSP Ktery, OSP Kaszevy -

umowa m 36/OI.II/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. o dofinansowanie na realizaqe zadania

”Pomoc　宜nansowa dla jednostek samorz雀du terytorialnego z przeznaczeniem na

do宜nansowanie zadah w zakresie zakupu sprz?tu Sluzacego oc血onie zycla, Zdrowia, mienia

1ub §rodowiska przed poZarem, kl?Ska ZywioIowa lub imym mlqISCOWym ZagrOZeniem dla

jednostek OSP”.

Zwi?kszono plan wydatk6w bie牽cych o kwot? 5・81 8,00 zl na dotapje na zadania bie牽ce・ Jest

to wklad wiasny, jakim wima dysponowa6 OSP KrzyZan6w w celu realizaql umOWy Z

WFOS i GW w Lodzi na dofinansowanie na zakup sprz?tu i wyposazenia osobistego.



Dzia1757

Zwi?kszono plan wydatk6w bie牽cych o kwot? 10・766,00 zI na obsIug? dIugu na planowany

kredyt dlugoteminowy・

Dzia1801

Zwiekszono plan vvydatk6w bie碕CyCh o kwote 73・739,00 zl na zadania statutowe匂. na zckup

pomocy dydaktycznych niezbednych do realizaql POdstavry programowq z przedmiot6w

przyrodniczych w Szkole Podstawowq lm・ Ireny Kosmowski匂w Kaszewach Dwomych・

Zwi?kszono plan wydatk6w biezapych o kwot? 56.03 1,00 zI na wynagrodzenia i skladki od

nich naliczane (Zmiana ustavy -Karta Nauczyciela)・

Zwi?kszono plan vydatk6w biezapych o kwot? 56・300,00 zl na zadania statutowe車na zakup

bilet6w mleSleCZnyCh dla uczni6w szk61 podstawovych・
●　　　　　　　　●

Dzia1 900

Zwi?kszono plan wydatk6w bie牽cych o kwot? 9・000,00 zI na zadania statutowe可na koszty

zwlaZane Z ZuZyclem i dystrybuq雀energii elektrycznql W OCZySZCZalniach iciek6w w Kterach

i L?kach KoScielnych・

Zwi?kszono plan wydatk6w biezapych o kwot? 2・400,00 zl na zadania statutowe - Za

techniczny nadz6r speqialistyczny nad okresteniem warunk6w　§rodowiskowych dla

rozbudovy skIadowiska odpad6w.

Zwiekszono plan wydatk6w biezacych o kwote 15・000,00 zl na zadania statutowe匂. na

koszty zwlaZane Z ZuZyclem i dystrybuqa energii elektrycznq o§wietlenia ulicznego.

Zwi?kszono plan wydatk6w biezapych o kwot? 1 9・000,00 zI na zadania statutowe zwlaZane Z

dzialalno§cia Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PoIskie・

手⊃R之王WO鴨持書芸AC二言

」〇 、
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t岬24購6-29-1掴X (024) 356 2900　zmianyw bud互ecie gminy na2019 r.

Tabela nr l

鵜S賀鵜臆賀“鵜臆“臆“〇°“““““““““““““““““‾十°「〇〇十富　　麗 謄｣ｨｷ頽謄ｩIhﾄ�ﾙ�8�ｷ罟�h�ﾆ��ﾙ�ﾙIh-ﾈﾆ�ｨ��h�ｨ�ｩ���ﾈ顗���※畿※※諒恕謎発寒謙譲三諒素鶏築き総濃淡総:添添;:;詩経薫 
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蕊、:’ふ・終演ふ・、‥・:、・ぷ霊ふさ・遮重 亳�Dh�ﾄ�ﾘ�h�h�ﾇﾈﾎﾈﾉｸﾄ��h�h�� �� ��

、※:・‥・熊薄・漆黒・:・※蕊ゝ:::::‥・:‥::煎::’: �� 釘�5 澱�

1 �"�3 

600 �� 膝&��7��'F免��ｦ踟7B�0,00 �#�#�C�津���

60016 ��Drogipublicznegminne ��ﾃ���15990,00 

0960 婦�ﾇ謡率�'ｧ蒙�逍6�7��Fｳgrﾅｦ���3gv芳�&�率轂��7F�6��坊譏ﾝ6��｢�0,00 ��S涛�ﾃ���

60018 ��Dzialalno§6FunduszuDr6gSanorzadowych ��ﾃ���2804429,00 

6350 �7&�ｶ立���7Gv��6�V襾W7ｧ�6Vﾆ��6��f匁��6��譁VﾇV&F�匁��6��譁R�0,00 �#��CC#津���koszt6wrealizaqjiinwesty串izakup6winwestycyjnychjednosteksektora 

finans6wpublicznych 

700 �� 牌�7���&ｶ�ﾖ妨7ｦｶ�譁���0,00 ���鉄�ﾃ���

70005 ��Gospodarkagruntamiinieruchomosciani ��ﾃ���10950,00 

0750 婦�ﾇ揚率��ｦﾗV萌ｦ妨%ｦ�w�6ｶﾆ�F譁ｶ�ﾖ�ｦ�Fｶ��6�6ｶ�&'W����7Gv�ﾂ�0,00 涛���ﾃ���jednosteksamorzaduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektora 

finans6wpublicznychorazinnychum6wopodobnymcharakterze 

0870 婦�ﾇ揚率W7�'ｦVF�ｧ�6ｶﾆ�F譁ｳgvﾘ�6��Fｶ��6��0,00 ��鉄�ﾃ���

754 �� �&Wｧ�ﾆT5ｦV�7Gv��V&ﾆ�7ｦ觀柳6�&���'ｦV4埠��,ｷ&���0,00 ��3S#Rﾃ���

75412 ��OchotniczestraZepoZame ��ﾃ���13525,00 

2330 認���坊6Vﾆ�V�'ｧ蒙�觀�6�ﾖ�'ｦ�GWu�ｦUsfGｧGv���ｦ�F�譁�&剖ｦ�6R�0,00 ��3S#Rﾃ���realizowanenapodstawieporozumieh(um6w)miedzyjednostkamisamorzadu 

terytorialnego 

756 �� 認�6�G柳F�3f'�&�v逍6て��3f&f立�7ｦ逍6��匁逍6�VF踟7FVｲ�0,00 �3s3CBﾃ���
nlePOSiadajacychosobowoscIPraWnqlOraZWydatkizwlaZaneZichpoborem 　　　　　　　　　　′●　　　●　　　　　　● 

75615 ��Wplyvyzpodatkurolnego,POdatkule§nego,POdatkuodczynnofoi ��ﾃ���4000,00 cywilnoprawnych,POdatk6wiopねtlokalnychodos6bprawnychiinnych 
● jednostekorganizacy]nyCh 

0500 婦�ﾇ揚立���FｷV�7ｧ匁踟66�7要免踟�&�逍6��0,00 鼎���ﾃ���

75616 ��Wplyvyzpodatkurolnego,POdatkule§nego,POdatkuodspadk6widarowizn, ��ﾃ���8700,00 podatkuodczynno§cicywilnoiprawnychorazpodatk6wiop加lokalnychodos6b 

fizycznych 

0360 婦�ﾇ謡立���FｷV�7��Fｳgv芳�&�率��0,00 塔s��ﾃ���

75621 ��Udzialygminwpodatkachstanowiacychdoch6dbudZetupahstwa ��ﾃ���24644,00 

0020 婦�g踊<�･���FｷVF�6�F�Vv�F�3f'�&�v逍6��0,00 �#CcCBﾃ���

758 �� �#eｦ觚&�ﾆ�7ｦV譁��0,00 ��#都s�ﾃ���

7580l ��Czesto§wiatowasubwenqjiog6lnqjdlajednosteksamorzaduterytorialnego ��ﾃ���129770,00 

2920 �7V'vV��ｦT�fﾆ觚ｦ'VH*�GW���7Gv��0,00 ��#都s�ﾃ���

Razem 劔0,00 �3��#��づ���

Og61emzwi?kszeniedochod6w 劔0,00 �3��#��づ���

Dochodybie砕ce 劔0,00 �#�Sc#津���

Wtym:dochodyzudzialemstodk6wunijnych 劔0,00 ��ﾃ���

Dochodym年iatkowe 劔0,00 �#��c3s津���



Tabela nr l

w tym: stOdki na inwestyQje z udzialem stodk6w un担ych

Plan dochod6w po zmianach:

Ogら重em :

開園剛

bie之ace

m牛i atkowe

W tym: Z udzialem §rodk6w unijnych

22 307 933,16

18 805 721,16

0

3 502 212,00

享円之とW定

常本番丁子

/〃

完二Å撫-章

子一　乍き圧し　仁㌧子
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Zmiany w bud互ecie gmlny na 2019 r.

Tabela nr 2

1 �"�3 釘�5 澱�

600 ��Transportilaczno!6 ��74000,00 鉄c#ャS津���

60004 犯��ﾆ逞G&��7��'Gｦ&薮&��� 都C���ﾃ���0,00 

Zadaniastatutowe ������ﾃ���0,00 

Dota匂enazadaniabieZ雀Ce 鉄S���ﾃ���0,00 

60014 濡&���V&ﾆ�7ｦ觚����F�R� ��ﾃ���10000,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���10000,00 

60016 濡&���V&ﾆ�7ｦ觀vﾖ匁覲� ��ﾃ���5618859,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���10000,00 

Inwestyqieizakupyinwestycyjne ��ﾃ���5608859,00 

754 ��　　●　　　　　　　　　　　　　　　　● BezpleCZehstwopubliczneiochronaprzecIWPOZarowa ��0,00 ���3C2ﾃ���

75412 尾6�F譁7ｦW7G&�ｦW����ﾖR� ��ﾃ���19343,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���13525,00 

Dotaqjenazadaniabiezape ��ﾃ���5818,00 

757 ��Obslugadlugupublicznego ��0,00 ���scbﾃ���

75702 尾'6ﾇVv����妨#gwv�'F�66薮w�6とｷ&VG佑gv����7ｦVｲ� ��ﾃ���10766,00 
jednosteksanorzaduterytorialnego 

Obsfugadfugu ��ﾃ���10766,00 

801 ��OSwiataivychowanie ��ﾈ�ﾂ�0,00 ��ツ�s�ﾃ���

80101 �7ｦｶ����7F�v�R� ��ﾃ���129770,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���73739,00 

Wynagrodzeniaiskladkiodnich naliczane ��ﾃ���56031,00 

80113 認��V譁WV7ｦ謫gvF�7ｦｳc�� ��ﾃ���56300,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���56300,00 

900 ��Gospodarkakomunalnaiochrona§rodowiska ��0,00 鼎SC��ﾃ���

90001 牌�7���&ｶ�7F坊ｶ��柳6�&��sfB� ��ﾃ���9000,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���9000,00 

90002 牌�7�F�&ｶ����F�謦� ��ﾃ���2400,00 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���2400,00 

90015 備7v妨FﾆV譁WVﾆ�2ﾅ�ﾆ�3gv萌#fr� ��ﾃ���賞5000,00 



Tabela nr 2

Zadaniastatutowe ��ﾃ���15000,00 

90025 濡ｦ��ﾆ�ﾆ踞3e���7Gv�Vv��7���'7Gv�v�觀v���� ��ﾃ���19000,00 
PoIskie 

Zadaniastatutowe ��ﾃ���19000,00 

Razem 劔74000,00 鉄ン�C3づ���

Og61emzwiekszeniewydatk6w 劔0,00 鉄��cC3づ���

Wサm: 

WydatkibieZape 劔74000,00 �#��Ss津���

Zadaniastatutowe 劔19000,00 �#�ンcBﾃ���

DotaqjenazadaniabieZape 劔55000,00 鉄��づ���

Obsfugadlugu 劔0,00 ���scbﾃ���

Swladczenianarzeczos6bfiaycznych 劔0,00 ��ﾃ���

Wynagrodzeniaiskladkiodnichnaliczane 劔0,00 鉄c�3�ﾃ���

Wydatkim牛iatkowe 劔0,00 鉄c�ャS津���

Wサm: 劔0,00 鉄c�ャS津���

inwestyQjeizakupyinwestycyjne 

Wtym:ZudzialemSrodk6wunijnych 劔0,00 ��ﾃ���

Plan vydatk6w po zmianach:

Og6書em:

W tym: bie砕ce

W tym: Z udzialem §rodk6w unijnych

mat印kowe

W tym: Z udzialem §rodk6w unijnych

25 947 935,17

14 851 776,17

0,00

11 096 159,00

1 567 200,00



t温DÅ G脱着NY KRZY之ANdⅥ.

99-314 Krzy之an6w

WO口6dzkie

軌(024) 356・29・10.坤024) 356粥的

Zadania inwestycyjne w 2019 r・

Tabela nr 3

ノ　　′　　　　　　′　　　　　　　′　　　　　′　′　　　　　　　　　　　　/　　　　〆た　　　′ 劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劔劍��b�

霧 ‡ ′:4 �)R� 剏ｼ ′′ 務 陶?�ﾋ������ �.∴※ 劔劔刳�� ��剪�霧 ��鬱 ������� �� � 辧T 妾 ��剪�′　な　′′′　′ 鐙���弍H蔗�ﾜ｢� 刳ﾉ ��ﾈ�ﾂ���)7r�-ﾂ� 剿ｱ綴 ∴ ′乞 ���� �� �� ��∴¥∴ ヂ 乙ノ′ �� ������ ��/ノ′ ∴∵ � �� ��考 ��"� ��∵ふ.∵∴ ¥.∴ 撥ノ ��積 仂2�鋤 �� ��h����ﾈ乏�∴∴ 紅毛 ∴ 

幾三 緩‡ ′/ノ ′霧 侈��ﾂ�ﾋ��6��ﾂ�ﾉxﾒ�/′′ 幾多 ′三彩′ ��佩8�b�′綴 ノ発 閉�┐� 哇B���瀦 妻 ����ゝ∵∵ 綴 剴w萎 鬱 凵U¥ ��彰 タこ 姦 糞 ∴ 萄ﾖﾂ�ン: 髪 ���}��ヂ :華 哇B�彩 哇H�2��h蔗�診三 鬱 ¥i �� 劔偬9�ﾂ����ﾂ鞋｢�幾 つ 繁 ノブ ∵∴ 冖ﾈ�ﾂ�)｢���ﾂ��ﾈﾞ�� 兒"�L���"� 傴"�鬱 彩 ¥¥ タ 價ﾒ� 凵結[’綴 /ノノ ンノ′ ブイ綴ノ怒 � ����l��つ�ﾈ�vEﾈ���∴¥ ク �<��������′ノノ ′′ノ �/写…, ′.彰/ ∴∴ 、、 刄a 綾 兌R�ヂ 言 を; ��b�¥ 仍ﾒ�� 几���ﾈ�ﾈ��6ﾘ�ﾂ��ﾂ��ﾂ���謡 �� 乂ﾒ��{Hｻﾘ6ﾒ��� �:�� 艇��� �� � 剪� 

影を 劔����質券ウイ 剪��� �� �� ��綾子′ ���冾�帝9(�"� 萄���凵�@∵∵ 剪� �� 剪��6ﾘ���h����粐�劔 刮岺ｽ彩 � 刪ｻ※ �7R�Z ��6ﾒ�綴ノ′ � �� �� 覆� �� � �� ��ﾈ��������vﾈ������� �� ���� �� ����

∴∴ ����� ��2� 儉��k��・鬱瀦瀦 � �� �7x���ﾈ�ﾂ��� ��　ノ　ノ i’′ 刄m　　　　/ � �� ��㌶ンシ 鬱 ����鬱 劔 倅��+2�6�� �� �� �� ��′′ タノノ 剪W.¥¥ � �� 剪�務鰯 ∵ヾ∵ 刮ｬノ �� �� ��8�ょﾈ�b罎���ヂ綾 ′サ霧 彰 偃���6ﾘ4B�勛�b�����築 霧 ��������8�ょﾈ�����6ﾘ6ﾘ6ﾒ����多々ノ㌶ /ノ′ 　㌶ �6ﾘ�ﾈ�ﾈ6ﾒ���6ﾒ�7X�ﾂ�6ﾒ��ﾈ�ﾈ�ﾂ��� �� �� �� �� �B�6ﾘ6ﾘ6ﾘ6ﾒ�

′　　.影 �� 倩X5��42����ノノ �� ����;貌 �9"��2�;義 哇B�、ヾ 鐙-8-8-3｢� � �6��ﾘｲ�� �� ��ﾉ7r� ��　　蜜轟擁揚 率′ � �� 鐙���鬱鬱 剿ｱ ま 價�B�¥　∵ � ��b� � �� ��. �-H��6ﾘ�ﾂ��ﾉkﾈ6ﾒ�∴∵言 責, 凵�� 劍ﾉ�� �� �� ���� �� 亰ｸ6ﾒ���ノ′ ノノメ イ手続 �-B��� �� �-Hﾈ��b�-H�ﾂﾂ��� �� ��ﾈ�������ﾈ���� �� �� �� �� �� 

′綾′紹 ��Δ��6ﾘ�������爾��� 冖ﾂ���繁務 � 價ﾉk��湊 � 刹E彩謡接綴綾織.′綾 劍6ﾒ��ﾈ�ﾂ�タ ��′撥鰯雛 剳蜉ﾉ務瀦撥潔彰綬 劔 �6ﾘ���ﾈ6ﾒ�6�6ﾘ92���ジ　′三※　′ 剪�′′ ��i-I}陂��� � 劔 剪����� ����b���ﾈ���ﾈ���ﾂ���彰子 �� 剪� ���� ������ � �� �� � 

幾 ��′′′ 叨ｸ�b��� 劍�依�."�����多義 �-B� 剏{を 幾 剄� �<��瀦 �6�� �<�� ��B�・、　㍉¥一ミ 辧T �� 豫價��縁 ��姦 弍B�灘 剪� ��"��ﾈ42��ﾈ�ﾂ� 傴"�鬱 亢Ykb�饗 ��懇〆 ノブ �6ﾘ���ﾂ��ﾂ��ﾂ�了十 � ��ﾈ���������ﾈ���ﾂ��� ��∵∴ 剪ﾔ霧 �� �� 鐙�����∴∵∴∴∵ 　ヂ ������∵、　　∴∴ � ��� � �6ﾘ92� �� �� �� �� ��豪 ∵ ��
′ヾノ　　ノ　　　ノ′.ヽ 凵�� �� 剪�� 剪��4YN���6ﾘ7X6ﾘ6ﾘ��ｶ��道����������/���������6ﾘ��6ﾘ6ﾒ������93｢�6ﾘ������93ｸ6ﾒ�������ﾂ�� ������ ����劔��刄m㌧・ノ　　　■ � � �� 刄mヽ � �� 劔 ������ � � 劍�ﾂ� �� �� ��

彰 霧 彰 ��綴 務 ブ ����匀}��b�誇 �� 儂��-B�ｪﾙ�r�多 傴"�亭蒙; ヽ;∴ }′ 俐｢�鬱 劔��)R���2�Uﾂ��"� 仂�� 冖�� �R�家: 影 豫��幾 発 ノブ 雀 ��� 冖��L��ﾒ�-B�ﾈ���ﾋ�� �*ﾕﾂ�乏��"�鬱 を 叨ｲ����eﾂ�/ノノ ∴: ヂ茶 凵�.瀦 緩 ′′′′ ��霧 霧 冖b� 豫�� 估Xﾜ｢� ��ﾈ�ﾈ�ﾂ������6ﾙ�ﾘ6ﾘ6ﾘ�ﾂ����;∴ 幾、: 剋ﾊ ,′ヂ ¥ ��ﾈ�ﾈ�ﾂ�孝 ヂ �����6ﾘ7R�俐ｩTﾒ�k���B� ��b�-ﾂ�-ﾂ�∴ ��:; ブ′ 雛¥ � ��∴∵∵∴¥ � �� ��"�ノノ ブ　ノ 凵� き 乘ﾒ�穿 ������霧絡, ′ノ �� �� �� �� 冦B� ��‡影曇 

1 �2 劔3 劔4 劔劔劔劔劔劔劔� 劔�5 剪�劔之:-ノン’」 6 劔7 劔劔�8 劔劔�9 劔10 劔����

l �010 劔O1010 劔BudowahoZbudowastaqjiuzda血aniawodywml♀ISCOWOstiKtery WraZZbudowasieciowegozbiomikawodypitn匂OraZPOmPOⅧi Sieciow句wml?]SCOWOSciSiemienicegm.KrzyZan6w 劔劔劔劔劔劔劔�3583626,00 劔劔��ﾃ���劔劔0,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

2 �010 劔O1010 劔Wymianazasuwwodocingovych 劔劔劔劔劔劔劔�150100,00 劔劔��S����ﾃ���劔劔150100,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

3 �600 劔60014 劔WykonaniedokumentaqiiiprzebudowadrogipowiatowQjur2112E relaqjiMIogoszyn-Ktery-EtapIorazodcinekSiemienice-Ktery- EtapII 劔劔劔劔劔劔劔�5845993,52 劔劔�3C鉄���ﾃ���劔劔3495000,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

4 �600 劔60016 劔Wykonaniedokumentaqiiorazprzebudowairemontdrogi102152E ilO2153EodDK92przezKaszevyTamowskie,Julianowdo SkladowiskaOdpad6wwKrzyZan6wku 劔劔劔劔劔劔劔�5648859,00 劔劔鉄cCャS津���劔劔40000,00 劔劔�2804430,00 劔劔�2804429,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

5 �700 劔70005 劔Zakupdzia胸ur81/3opowierzchniO,1666(Parkingw KrzyZanowie) 劔劔劔劔劔劔劔�37000,00 劔劔�3s���ﾃ���劔劔37000,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

6 �700 劔70005 劔WymianapolnyciadachowegonabudynkukomunalnymwKterach 劔劔劔劔劔劔劔�38000,00 劔劔�3����ﾃ���劔劔38000,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

7 �754 劔75412 劔Wykonaniedokumetaqiiiglebokatemomodemizaqjabudynk6w S億a血icOSPKteryiOSPWaly 劔劔劔劔劔劔劔�1636652,00 劔劔��Scs#��ﾃ���劔劔871367,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　695833,00 劔謬r�

8 �900 劔90001 劔Remontirozbudowaoczyszczalnisciek6wwL?kachKo;cielnych 劔劔劔劔劔劔劔�160000,00 劔劔��c����ﾃ���劔劔160000,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

9 �900 劔90095 劔OpracowaniestudiumwykonalnoSciplan6wfunkqjonalno- urtytkovychorazmontaZinstalaqjifotowoltaicznychnabudynkach uzyteczno誼publicznqjibudyhkachindywidualnychmieszkahc6w gminyKrayZan6w 劔劔劔劔劔劔劔�1665436,00 劔劔��ﾃ���劔劔0,00 劔劔�0,00 劔劔�0,0 劔0　　　　0,00 劔謬r�

OGeLEM: 劔劔劔劔劔劔劔�18765666,52 劔劔����田�S津���劔劔4791467,00 劔劔�2804430,00 劔劔�2804429,0 劔0　6958綿,00 劔�ﾒ�

/丁∴,ニ.’-.　　　　　　　/.子っ 
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Tabela nr 4

譲 二¥言 や: 禁 諜 芯 薬 子∵ヽ 薫 僭�[r�劔畿畿擬態※態態諒態※蕊態態※薄態懸慈※懸 劔 �."� 劔 劔剪�

溺認 劔��劍��∵ ¥ヽ ��剪�劔� 

二、ヾ・、・∴・・・・・、・・・‥・・、、・・・ヾ∴・を・・薄へ淋毒■綴綴綴滋総、・・・ぶ淑獣群蕊聡 劔��剪� 倩�,X�i���8-YV������X�X靼ﾘ(-H-X�X�X�Xﾅ�7ｸｶ8�X���ﾘ���X�X�X�ｸ�X�������YIh�9���X�����X�X���h�Y�ﾘ旗顏�X�X-H攤�8�X���T��8�h�X�X�X�h�H�8�X�8���X�Xﾘ"�剪� ��二義やよ � � 剪� ��

:・.・・:ヽ ��漣 剪� �� �� ��剪�剪��� 劔��

獲 

iこヾiヽ・ヽヽ‥・ ��H��-8.(�Xｮ�2� 劔さ や ����ﾄ�� 劔 剪�剪� ��

:・弐ヽ ��剪�劔� 

1 劔�2 劔劔�3 劔剴B�

Praychodyog6量em: 劔劔劔劔 劔剴3cs#��"ﾃ���

1嵩豊 劔凉zzaciagnietychpoayczekikredyt6w 劔劔�952 劔剴#��CC3�ﾃ���
血年iowym 

2　NadwyZkizlatubieglych 劔劔劔劔957 劔剴ツsSs"ﾃ���

Rozchodyog6Iem: 劔劔劔劔 劔剴3#���ﾃ���

1Udzielonepodyczkiikredyty 劔劔劔劔991 劔剴3#���ﾃ���

PR言上」上記」上、



RA蝋G棚岨′聴之Y之A雨w
99-314 K「zy之an6w

WOj.ねdzkie

笹口024) 356-2掴口ax (024) 356 2唖

Za†acznik n「 1

do uchwa†y N「 ∨川/74/2019 Rady Gminy K「zy之an6w

Z dnia 27.09.2019 「.

DotacJe Z bud互etu gmlny dla podmiot6w na萱e互糾ych i nienaIe互糾ych

do sektora範nans6w pubIicznych w 2019 r.

聡 �� ��h�h���8��h�h�Eｨ+8ﾆ��})ix�cｨ�cｩ�噂Cｨ�CｨﾄiIh�Cｨ�Cｨﾈ8ﾋΕ｣ｩIhﾙX�c｣｣ｨ�Cｨ��ｨ�Cｨ�H�C｣ｨ�Hﾄ�ﾈ��ｨ�Sｨ��ｨ�S｢��H���B罟���H��<x�Sｨ�Sｨ�8�F�<x訷�F坪�������S｢罟�Sｨ�Sｨ�Sｨ�Sｨ�Sｨ�X�H�Wﾓｨ�Sｨ�X�H�X�H�X�H�Sｨ�X�H�X�H�X�H�Sｨ�X�H�X�H�Sｨ�8�#ｦ�粫�粐粨�����X��8�8�X������篠餬�ｨ��ｨ��-H���X�X�X�X�X�W'X�4餬�*ﾘ�X�X���X�X�rﾂ飆c｢罎��2ﾗB���������H���X����

獣 估�ﾘ�h7�7霆ykc｣ｹE�ｧﾘﾉﾈﾄ��X�hﾇｸ､8�hﾄ��・品ヾ、・、・・ヾ灘滴や、※綴、総・、・Ⅹ・持、・・・駆i、、、べ、・、※・、・・、滞拙筆、総総謎、ぶ、、・・、・薫、・持、、、・、総聡ヾ、、、、・i、、・、}i、、・、・継聡・懸・綴“思・態懸蕊総説態・、・薄・・熱・ �� 

業際緩怠蒸発;;;●;::‥;‥・‥三三’:・登;::・三‥;:;’;●・三三;’三三漆;;:‥;;;;:‥::;:高ぶ:.∴ ��・‥、:ヾ三三三・三:;:熊露ミミ※※薫く・‥・・:‥:演・‥・・‥・、気軽:‥i‥黒蕊葦:‥:‥:‥‥i‥・薄 

※立言∴∴;∴:∴∴∴:∴∵:∴¥ヾ∴∵ �� �� ��

聖書..■ 
1 �"�3 釘�5 澱�

Jednostkisektora 鯖nans6w Pub萱icznych 儂azwajednostki �� ��

921 涛#����GminnyO§rodekKulturyiSportuwKrzyZanowie �3�c#cbﾃ���0 ���

600 田���B�Zadaniezzakresulokalnegotransportuzbiorowego ���0 ��Cc�c�ﾃ���

750 都S�迭�Zwi雀ZekGminRegionuKutnowskiego ��#c澱ﾃ���0 ���

801 塔���2�ZadaniezzakresuedukaqiipublicznQ主dowo乞enie ���0 塔����ﾃ���
uczni6wdoszk61 

801 塔��迭�Zadaniezzakresuedukaqjipublicznq上Obsluga ���0 鉄ャrﾃ���

PracowniczQjKasyZapomogowo-PoZyczkow♀1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 

Pracownik6wO§wiaty,ZWrOtkoszt6wpracownika 

OddelegowanegodopracywOddziale 

Mi?dzygminnegoZwiazkuNauczycielstwa 

PoIskiego 

Razem 剴3�ンc"ﾃ���0 �#3#�Crﾃ���

Jed nlenal Sek書ora Pub萱i 匁�7Ie��Wｩ�ﾖ6VF��莓���3gr�7ｦ逍6��Nazwazadania �� ��

010 �������Zadaniezzakresurolnictwa-biezaceutrzymanie ���0 鉄����ﾃ���
urzadzehwodnych 

754 都SC�"�Zadaniewzakresiezakupudoposazenia ���0 鉄��づ���OchotniczychStrazyPoZamychwsprzetsluz脅Cy 

Ograniczeniulublikwidaqjizagrozehdla缶odowiska 

921 涛#��R�Zadaniawzakresieku血ry ���0 �3���ﾃ���

926 涛#c�R�Zadaniawzakresiekulturyfizycznqi ���0 �3����ﾃ���

926 涛#c迭�Zadaniazzakresukulturyfizycznqjiturystyki,W ���0 ��#����ﾃ���
tymteren6wrekreacyjnychiurzadzehsportowych 

Razem 剴��0 �#�ャ�づ���

OGoLEM 剴3�ンc"ﾃ���0 鼎S�ツRﾃ���

P藷三三主点ら二義∴ 〇 、〆。二ノ点∴

RA鷺¥了〔評、.
(/


