Uchwała Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2006

     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   132 836 zł
Dział 756                                                                                o kwotę   111 869 zł
                rozdz.  75618  § 0480                                             o kwotę     11 869 zł
                rozdz. 75621   § 0020                                             o kwotę   100 000 zł

Dział 758   rozdz.75801 § 2920                   			 o kwotę     20 967 zł

§ 2


Zwiększyć wydatki budżetowe 				o kwotę 322 687 zł
Dział 700 rozdz. 70005 § 4530			            o kwotę    9 000 zł na podatek VAT

Dział 801 rozdz. 80101 § 6050				o kwotę   85 000 zł na boiska sportowe

Dział 851 rozdz. 85154 					o kwotę  16 869 zł
                                     § 2820				o kwotę   2 000 zł dla Stowarzyszenia  
                                                                                                                           Wspólnota „Chleb 
                                                                                                                            Życia”
			 § 4010			            o kwotę     600 zł na wynagrodzenia
			 § 4110				o kwotę     400 zł na składki ZUS
			 § 4120				o kwotę     100 zł na fundusz pracy
			 § 4170				o kwotę  5 269 zł na umowy zlecenia
			 § 4210				o kwotę   1500 zł na materiały
			 § 4300				o kwotę   7000 zł na usługi

Dział 852 							o kwotę 36 887 zł
               rozdz. 85202					o kwotę 18 159 zł
§ 4330                                                                     o kwotę   8159 zł na zakup usług w   Domach Pomocy Społecznej
                                                                                
§ 4210                                                                    o kwotę 10 000 zł na pomoc rzeczową  
                                                                                                           (pościel i koce dla  
                                                                                                           Domu Pomocy   
                                                                                                          Społecznej w Sobowie)

rozdz. 85219                                                          o kwotę  2624 zł
                     § 4110                                               o kwotę  2384 zł na składki ZUS
                     § 4120                                               o kwotę    240 zł na fundusz pracy
rozdz. 85295§3110                                                o kwotę 16104 zł na prace społecznie-   
                                                                                                            użyteczne

Dział 900 rozdz. 90095					o kwotę 86000 zł
                                    § 4270					o kwotę 24000 zł na remonty 
                                                                                                                           Chodników
			§ 6050         				o kwotę 62000 zł na budowę ciągów 
                                                                                                                           pieszych 
Dział 921 rozdz. 92109§ 2480				o kwotę 10000 zł na działalność MGOK   
                                                                                                                            w Ożarowie   
Dział 926 rozdz. 92601					o kwotę 78931 zł
                                    § 4010                                                o kwotę 8 000 zł na wynagrodzenia
                                    § 4170                                                o kwotę    931 zł na umowy zlecenia
                                    § 4260				            o kwotę 49250 zł na energię, CO i wodę
			§ 4530      				o kwotę 20750 zł na podatek VAT


§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe 				o kwotę 189851 zł

Dział 750 rozdz. 75023 § 4260				o kwotę 80000 zł
Dział 851 rozdz. 85153 § 4300  				o kwotę   5000 zł   
Dział 852 rozdz. 85295 § 6060                                             o kwotę   3200 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050            			o kwotę 92720 zł  (dworzec 
                                                                                                                             autobusowy, projekt 
                                                                                                                          na wodociąg- Lasocin)
Dział 926 rozdz. 92601 § 6060 				o kwotę 8 931 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów

§ 5

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








                                                                      

