
Uchwala Nr .. .IX/44/2007............

Rady Miej skiej w Ozarowie
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budzecie

Na podstawie art.18 ust.2 pktA ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadziegminnym(tekstjednolity- Dz. U. Nr 142z 2001rokuz pózn. zm.)w zwiazkuz art.
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
pózn. zm.)

Rada Miejska w Ozarowie uchwala co nastepuje:

- § 1

Zwiekszyc przychody z nadwyzki
budzetowej § 957 o kwote

§2

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote

Dzial 010 rozdz. 01095 § 6050 o kwote

~

Dzial 754 rozdz.75416 § 4610
Dzial 80l

rozdz.80 l Ol § 6050

o kwote
o kwote
o kwote

rozdz.80195§ 2320 o kwote

Dzial 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwote

225.115 zl

240.115 zl

11.400 zl na przedluzenie wodociagu
do budynku po szkole
w Jankowicach

300 zl na koszty egzekucyjne
25.000 zl

15.000 zl na wykup dzialki na
powiekszenie placu szkolnego
przy Szkole Podstawowej w
Janowicach

10.000 zl dla Z.S. w Ozarowie

na ogólnopolski turniej wiedzy
o wynalazczosci

168.415 zl

- przedluzenie wodociagu w
ul. Rózanej na Os. Wschód-
12.440 zl

- przedluzenie wodociagu w
ul. Brzozowej na Os. Wschód-
14.725 zl

- budowa chodnika ul. Klonowa
na Os. Wschód - 31.250 zl

- budowa chodnika w ul. Dlugiej
10.000 zl

- budowa jezdni przy ul. Dlugiej



Dzial 921 rozdz.92120 § 4270

Dzial 926 rozdz. 92601§ 4530

Zmniejszyc wydatki budzetowe

Dzial 926 rozdz. 92601
§ 4210
§ 4260

r'-

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Wysokiej - 50.000 zl
- aktualizacja projektów "fundusze

norweskie" - 50.000 zl

20.000 zl na konserwacje i restauracje
zespolu zabytkowego w kosciele
Sw. Stanislawa w Ozarowie

15.000 zl na podatek VAT

15.000 zl

15.000 zl
5.000 zl

10.000 zl

§ 5
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Swietokrzyskiego i wchodzi w zycie
z dniem podjecia.
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o kwote

o kwote
§3

o kwote

o kwote
o kwote
o kwote

§4


