
Zaz4dzenie Nr 306/08
Bumistrza Miasta JEdrzejowa
z dnia l4 listopada 2008 roku

w sprawie przyjEcia projektu budzetu miasta i gminy na 2009rok.

Na podstawie ar1.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o
sanroz4dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142po2.1591 22001t
zarzadzam co naste¡ruie:

5 1
Przedklada siE Radzie Miejskiej w Jgdrzejowie projekt uchwaly Rady Miejskiej
w sprawie uchwalenia budzetu miasta i gminy na 2009rok, z nastEpuj4cym
zatrqcznikami:

1. Zestawienie dochodów buüetowych oraz dotacji celowych zwrqzanych z
realizacja. zadaú wlasnych i zleconych /zalqcz.rik Nr 1 ,/

2. Zestawienie wydatków budzetowych wedlug dzialów t rozdzíalów
klasyfikacji bud2etowej zadaú wlasnych t zleconych lzal4cznik Nr 2/

3. Wykaz inwestycji rocznych zal4czrik Nr 3/

4.W¡,kazy Jimitórv na wydatki inwestycyjne wieloletnie /zalqcznik Nr 3al

5. Wydatki maj4tkowe na programy i projekty realizowane ze Srodków
podchodz4cych z budzetu Unii Europejskiej /zalqcznik Nr 4, 4bl

ó. Zestawienie przychodów i rozchodów /zalqcznik Nr 5/

7.Dochody i wydatkr zwrqzane z rca\zacja zadai z zaktesu administracj i
rzqdou'ej i innych zadaá zleconych odrqbnymi ustawami/zalqcznik Nr 6 /

8.Dochody i rydatki zwiqzane z realizacja zadai z zalresu administracji
rza3lowej realizowanych na podstawie porozumieú z organami administracji
lzqdowej /zal4cznik Nr 7



9.Dochody i wydatki zwiqzar.e z realizaqqzadan realizowanych na
podstawie porozumieú (umów) miqdzy j ednostkami samorz4du
ter¡tori alnego/zatqcznik Nr 8/

10. Zestawienie przychodów i wydarków zakladów bud2etowych
/zalqcznrk Nr 9/

I 1 .Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
/ zalqcznik Nr 10/

l2.Wykaz dotacji przedmiotowych lzalqcarik Nr I 1/

13.Wykaz dotacji podmiotowych / zalqcznik nr \2 I

14. Wykaz dotacji celowych / zal4cznik Nr 13/

15. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodn e1 I zatqsznlkNr 14/

I 6 Informacja o stanie mienia komunalnego.

17. Objaénienia obejmuj4ce dochody bud2etu, wydatki budzetu i splaty
kredytów przypadaj4cych na 2009 rok .

$ 2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Burmistrz drzej owa

mgr I olski


