Uchwała Nr XLIII/306/2006
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 12 września 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 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm./ Rada Miejska w Ożarowie,

uchwala co następuje :
§ 1

Zwiększa się przychody z nadwyżki budżetowej 	 § 957 		o kwotę 1.755.957 zł

§ 2


Zwiększa się dochody budżetowe 				o kwotę  135.000 zł

Dział 758 rozdz. 75801 § 2920 				o kwotę  120.000 zł
Dział 852 rozdz. 85220 § 2030 				o kwotę    15.000 zł

§ 3


Zwiększa się wydatki budżetowe 				o kwotę         1.945.825 zł

Dział 600 							o kwotę   969.100 zł
	    rozdz. 60014 § 6620 				o kwotę     19.100 zł na 
                                                                                                                    dofinansowanie
                                                                                                                    modernizacji drogi
                                                                                                                    powiatowej
                                                                                                                    Przybysławice-Śmiłów
                                                                                                                    -Chrapanów
	    rozdz. 60016 					o kwotę   950.000 zł
			 § 6050 				o kwotę   650.000 zł na wykonanie
                                                                                                                    asfaltów na drogach 
                                                                                                                    gminnych
			 § 4270 				o kwotę   250.000 zł na remonty dróg 
                                                                                                                    gminnych
			 § 4300 				o kwotę    50.000 zł na wykonanie 
                                                                                                                    odwodnień

Dział 700 rozdz. 70005 					o kwotę    25.000 zł
			 § 4210 				o kwotę      5.000 zł na zakup 
                                                                                                                    materiałów
			 § 4300 				o kwotę     20.000 zł na zakup usług

Dział 750 rozdz. 75023 					o kwotę    250.000 zł
			 § 4260 				o kwotę    150.000 zł na energię
			 § 4300 				o kwotę      50.000 zł na zakup usług
			 § 4140				o kwotę      50.000 zł na opłatę 
                                                                                                                      Składek

Dział 754 							o kwotę      92.000 zł
	    rozdz. 75411 § 4210 				o kwotę        2.000 zł na 
                                                                                                                      dofinansowanie 
                                                                                                                      zakupu sztandaru  
                                                                                                                      dla Powiatowej 
                                                                                                                      Straży Pożarnej
	    rozdz. 75412 § 4270 				o kwotę      50.000 zł na remonty
                                                                                                                      w OSP: Dębno, 
                                                                                                                      Przybysławice, 
                                                                                                                      Lasocin, Ożarów
	    rozdz. 75416 § 6060 				o kwotę      40.000 zł na zakup 
                                                                                                                      samochodu dla 
                                                                                                                      Straży Miejskiej
Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 				o kwotę      56.857 zł

Dział 801 							o kwotę    320.000 zł
	    rozdz. 80101					o kwotę    300.000 zł
			 § 2590 				o kwotę      10.000 zł na wyposażenie
			 § 3020 				o kwotę      30.000 zł na zakup ubrań 
                                                                                                                      roboczych dla obsługi 
                                                                                                                      i nauczycieli W-F
			 § 4260 				o kwotę    120.000 zł na energię i gaz
			 § 4270 				o kwotę      30.000 zł na remonty 
                                                                                                                      w szkołach: Lasocin, 
                                                                                                                      Pisary, Ożarów
			 § 4210 				o kwotę    110.000 zł na wyposażenie 
                                                                                                                      sal lekcyjnych 
                                                                                                                      pozyskanych w wyniku 
                                                                                                                      remontów
	    rozdz. 80104 					o kwotę      20.000 zł
			 § 4170 				o kwotę        5.000 zł na umowy 
                                                                                                                      o dzieło i na zlecenie
			 § 4220 				o kwotę      10.000 zł na zakup 
                                                                                                                      środków żywności
			 § 4270 				o kwotę        5.000 zł na remonty 
                                                                                                                      w Przedszkolu 
                                                                                                                      
Dział 852 							o kwotę      94.868 zł
	    rozdz. 85212 					o kwotę      23.333 zł
			 § 4010 				o kwotę      22.729 zł na 
                                                                                                                      wynagrodzenia 
                                                                                                                      osobowe


			 § 4120 				o kwotę           595 zł na fundusz 
                                                                                                                      pracy
			 § 4440 				o kwotę              9 zł na fundusz
                                                                                                                     świadczeń socjalnych
	    rozdz. 85214 § 3110 				o kwotę     10.000 zł na zasiłki 
                                                                                                                     i pomoc w naturze
	    rozdz. 85219 					o kwotę          806 zł
			 § 4010 				o kwotę          540 zł na 
                                                                                                                     wynagrodzenia
			 § 4440 				o kwotę          266 zł na fundusz 
                                                                                                                      świadczeń socjalnych
	    rozdz. 85220 					o kwotę      22.000 zł
			 § 4170 				o kwotę      18.253 zł na 
                                                                                                                      wynagrodzenie 
                                                                                                                      z umów zlecenie 
                                                                                                                      i o dzieło
			 § 4210 				o kwotę       3.747 zł na materiały
	    rozdz. 85228 					o kwotę          401 zł
			 § 4010 				o kwotę          221 zł na 
                                                                                                                     wynagrodzenia (ZL)
			 § 4010 				o kwotę          180 zł na 
                                                                                                                     wynagrodzenia (WŁ)
	    rozdz. 85295 					o kwotę      38.328 zł
			 § 3110 				o kwotę      23.328 zł na roboty 
                                                                                                                      publiczne (WŁ)
			 § 4270 				o kwotę      15.000 zł na remont
                                                                                                                      magazynu 
                                                                                                                      żywności (UW)

Dział 900 							o kwotę    112.000 zł
	    rozdz. 90003 § 4300 				o kwotę        5.000 zł na zakup usług
	    rozdz. 90004 § 4300 				o kwotę        1.000 zł na zakup usług
	    rozdz. 90095					o kwotę    106.000 zł
			 § 4300 				o kwotę        2.000 zł na zakup usług
			 § 6050 				o kwotę    104.000 zł /74.000 zł –
                                                                                                                      e-świętokrzyskie, 
                                                                                                                      30.000 zł –
                                                                                                                      chodnik  - mała 
                                                                                                                      targowica/

Dział 921 rozdz. 92109 § 2480 				o kwotę     16.000 zł na działalność 
                                                                                                                     MGOK w Ożarowie

Dział 926 rozdz. 92695 § 4300 				o kwotę     10.000 zł na zakup usług


§ 4


Zmniejszyć wydatki budżetowe 				o kwotę     54.868 zł


Dział 852 							o kwotę     54.868 zł
	    rozdz. 85212 					o kwotę     23.333 zł
			 § 3110 				o kwotę     23.174 zł
			 § 4040 				o kwotę          159 zł
	    rozdz. 85214 § 3110 				o kwotę     23.328 zł
	    rozdz. 85219 § 4040 				o kwotę          806 zł
	    rozdz. 85220 § 4300 				o kwotę       7.000 zł
	    rozdz. 85228 					o kwotę          401 zł
			 § 4040 				o kwotę          221 zł (ZL)
			 § 4040 				o kwotę          180 zł (WŁ)



§ 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.





