
UCHWAŁA NR XLIII/300/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

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 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./w związku z art. 184 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/  

Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje : 

§ 1.  

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 526.233 zł 

Dział 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 20.695 zł 

Dział 758 o kwotę 505.538 zł 

rozdz. 75801§ 2920 o kwotę 85.515 zł 

rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 420.023 zł  

§ 2.  

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 7.548.855 zł 

Dział 710 rozdz.71004 § 4300 o kwotę 5.000 zł 

Dział 750 rozdz.75023 § 4140 o kwotę 803 zł 

Dział 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 12.000 zł 

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 366.880 zł 

Dział 801 o kwotę 23.073 zł 

rozdz. 80101 o kwotę 22.836 zł 

§4300 o kwotę 16.592 zł /wł/ 

§ 4300 o kwotę 1.244 zł 

§6060 o kwotę 5.000 zł 

rozdz. 80103 o kwotę 237 zł 

§ 4010 o kwotę 200 zł 

§ 4110 o kwotę 31 zł 

§4120 o kwotę 6 zł 

Dział 851 rozdz. 85154 o kwotę 20.695 zł 

§ 4170 o kwotę 2.000 zł 

§ 4270 o kwotę 15.000 zł 

§ 4300 o kwotę 3.695 zł 

Dział 852 rozdz. 85203 o kwotę 26.686 zł  

§ 4220 o kwotę 234 zł /zl/ 

§ 4270 o kwotę 1.210 zł /zl/ 

§ 4270 o kwotę 24.156 zł /wł/ 

§ 4430 o kwotę 1.086 zł /zl/ 

Dział 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 718 zł 

Dział 900 rozdz. 90095 o kwotę 7.060.000 zł  

§ 6050 o kwotę 60.000 zł wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Leśna /Ożarów-Stróża- 

31.500 zł/ 2/wykonanie odcinka wodociągowego w ul. Sosnowej- łącznik nr 1 na Os. Wschód - 

28.500 zł/wydatki roczne/ 

§6056 o kwotę 1.000.000 zł /termomodernizacja - wydatki wieloletnie/ 

§ 6058 o kwotę 3.600.000 zł /kanalizacja Sobów- Karsy- Czachów- wydatki wieloletnie/ 

§ 6059 o kwotę 2.400.000 zł /kanalizacja Karsy- Sobów- Czachów- wydatki wieloletnie/ 

Dział 921 o kwotę 8.000 zł 

rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 5.000 zł 

rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 3.000 zł 

Dział 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 25.000 zł.  

§ 3.  

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 7.022.622 zł 

Dział 801 o kwotę 15.244 zł 

rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 9.000 zł 

rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 1.244zł /wł/ 

rozdz,. 80110 § 3020 o kwotę 5.000 zł 

Dział 852 rozdz. 85203 o kwotę 2.530 zł 

§ 4260 o kwotę 1.632 zł 

§ 4280 o kwotę 113 zł 

§ 4300 o kwotę 71 zł 

§4370 o kwotę 268 zł 

§4740 o kwotę 150 zł 

§ 4750 o kwotę 296 zł 

Dział 854 o kwotę 4.848 zł 

rozdz. 85401 §4440 o kwotę 4.791 zł 

rozdz. 85495 § 4440 o kwotę 57 zł. 

Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 7.000.000 zł 1/ kanalizacja Karsy- Sobów- Czachów- 

6.000.000 zł, 2/ termomodernizacja- 1.000.000 zł.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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