UCHWAŁA NR III/12/2006
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia  07.12.2006 roku


w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku  
z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększyć dochody budżetowe 			o kwotę 159.488 zł

Dział 758 rozdz. 75818 § 2920			o kwotę 100.000 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 2030			o kwotę        400 zł

Dział 852						o kwotę   46.524 zł
	   rozdz. 85212 § 2010 			o kwotę   20.000 zł
	   rozdz. 85278 § 2010 			o kwotę   26.524 zł

Dział 750 rozdz. 75023 § 0970 			o kwotę   12.564 zł


§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe			o kwotę   20.550 zł

Dział 852						o kwotę   20.550 zł
	   rozdz. 85213 § 2010 			o kwotę   15.600 zł
	   rozdz. 85214 § 2010 			o kwotę     4.950 zł


§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe 			o kwotę   96.832 zł

Dział 758   rozdz. 75818  § 4810 			o kwotę   45.397 zł

Dział 801 						o kwotę   14.760 zł
	   rozdz. 80101 § 4270 			o kwotę     5.000 zł
	   rozdz. 80104				o kwotę     9.760 zł
			 § 4170 			o kwotę     5.000 zł
			 § 4270 			o kwotę   4.760 zł
Dział 852 						o kwotę 30.935 zł
	   rozdz. 85212 				o kwotę 10.385 zł
 § 4010 			o kwotę   3.618 zł
 § 4110 			o kwotę   6.767 zł

    rozdz.85213 § 4130 			o kwotę 15.600 zł
    rozdz.85214 § 3110 			o kwotę   4.950 zł

Dział 926 rozdz. 92601 				o kwotę   5.740 zł
 § 4010 			o kwotę   2.500 zł
 § 4270 			o kwotę   2.500 zł
 § 4300 			o kwotę      740 zł


§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe 			o kwotę  235.770 zł

Dział 750 rozdz. 75011 § 4010 			o kwotę   20.000 zł na wynagrodzenia

Dział 801 						o kwotę  115.160 zł
	    rozdz. 80101 				o kwotę  105.400 zł
 § 4170 			o kwotę         400 zł na sfinansowanie prac 
                                                                           komisji kwalifikacyjnych 
                                                                           i egzaminacyjnych 
                                                                           powołanych do 
                                                                           rozpatrzenia wniosków
                                                                           nauczycieli o wyższy 
                                                                           stopień awansu 
                                                                           zawodowego
 § 4210 			o kwotę   55.000 zł na materiały i 
                                                                           wyposażenie
                                                                           Janowice – 50.000 zł
						    Pisary – 5.000 zł
 § 4270 			o kwotę    50.000 zł na remonty 
                                                                           (Janowice)
    rozdz.80104 				o kwotę      9.760 zł
 § 4210			o kwotę      5.000 zł na zakup materiałów
 § 4300			o kwotę      4.760 zł na zakup usług 
                                                                            pozostałych

Dział 852 						o kwotę   56.909 zł
	    rozdz. 85212 				o kwotę   30.385 zł
 § 3110 			o kwotę   30.155 zł na wypłatę świadczeń 
                                                                           rodzinnych
 § 4170 			o kwotę        230 zł na umowy zlecenia 
                                                                           i o dzieło
    rozdz.85278 § 3110 			o kwotę    26.524 zł na wypłatę zasiłków 
                                                                                                   celowych dla rolników, 
                                                                                                   których gospodarstwa 
                                                                                                   dotknięte zostały klęską 
                                                                                                   suszy

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 			o kwotę    37.961 zł na zadanie 
                                                                                                              „e”świętokrzyskie

Dział 926 rozdz. 92601				o kwotę    5.740 zł
 §4170 			o kwotę    2.500 zł na umowy zlecenie 
                                                                           i o dzieło
 § 4300 			o kwotę    2.500 zł na zakup usług 
                                                                           pozostałych
 § 4350 			o kwotę       740 zł na zakup usług dostępu 
                                                                          do sieci Internet


§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.


§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

