
Uchwala Nr X/54/2007

Rady Miejskiej Ozarów
z dnia 4 lipca 2007 r.

w sprawie zmian w budzecie

Na podst. art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 roku z póznozm. ) w zwiazku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z póznozm.)

Rada Miejska w Ozarowie uchwala co nastepuje:

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote
,--

Dzial 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwote

Zwiekszyc przychody z nadwyzki budzetowej

§ 957 o kwote 281.887 zl

§ 3

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 365.154 zl

Dzial 801 rozdz. 80101 o kwote
§ 4210 o kwote

108.267 zl
50.000 zl

§ 4270 o kwote 45.267 zl

na wyposazenie sal lekcyjnych,
( Ozarów- 20.000 zl, Lasocin
- 20.000 zl, Pisary-10.000zl)
na remonty biezace
( Ozarów- 16.267 zl, Janowice-
17.000 zl, Suchodólka- 12.000 zl)

§ 1

83.267 zl

83.267 zl

§2

Dzial 010 o kwote 8.220 zl
rozdz. 01095 § 4300 o kwote 8.000 zl na zakup uslug

§ 6050 o kwote 220 zl na nadzór za wykonanie wodociagu
w Jankowicach

Dzial 754 rozdz. 75416 § 4270 o kwote 6.300 zl na remont i malowanie pomieszczen
Strazy Miejskiej

Dzial 851 rozdz. 85121 § 6620 o kwote 80.000 zl na zakup specjalistycznego sprzetu
medycznego dla SPZOZ Opatów

Dzial 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwote 30.000 zl na zakup i montaz urzadzen
klimatyzacyjnych



Dzial 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwote

~

13.000 zl na montaz konstrukcji podwieszanej
recznej do koszykówki

29.760 zl na prace spolecznie-uzyteczne

35.607 zl

nadzór kanalizacji ul. Brzozowej-
330 zl

nadzór kanalizacji ul. Rózanej-
277 zl

chodnik na ul. Koscielnej- 25.000 zl
poszerzenie ulicy i wykonanie

parkingu przy ul. Dlugiej- 10.000 zl

67.000 zl na dzialalnosc MGOK w Ozarowie
( Sprzet naglasniajacy na zewnatrz,
zespoly na Dni Ozarowa, nagrody)

§4

Wykonanie uchwaly zleca sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ozarów

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

§ 5

Krystyna

§ 4300 o kwote

Dzial 852 rozdz. 85295 §3110 o kwote

Dzial 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwote


