
 UCHWAŁA NR XX / 99 / 2008

Rady Miejskiej w Zawichoście

z dnia 9 października 2008 roku.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późniejszymi

zmianami) oraz art.166,art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.z późniejszymi zmianami)- Rada

Miejska w Zawichoście uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.012 zł w następujących działach,

rozdziałach i paragrafach:

dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę       1.100 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę       2.220 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 o kwotę       3.000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę       6.000 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę   104.692 zł

                                                                            §2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 222.796 zł w następujących działach,

rozdziałach i paragrafach:

dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę    100.000 zł

dz. 710 rozdz. 71004 § 4170 o kwotę        4.000 zł

dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę        1.500 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę      11.520 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę        6.800 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę        2.000 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę      20.000 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę           870 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4370 o kwotę           200 zł

dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę           100 zł



dz. 853 rozdz. 85395 § 4018 o kwotę        2.479 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 o kwotę           131 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4118 o kwotę             79 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 o kwotę               4 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4128 o kwotę             12 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę               1 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę        3.500 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4110 o kwotę           600 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4120 o kwotę           500 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę        8.500 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę      30.000 zł

dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o kwotę      30.000 zł

§3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.808 zł w następujących działach rozdziałach

i paragrafach:

dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę      20.000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę    113.000 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę        2.000 zł

dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę        4.000 zł

dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę        1.520 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę        1.220 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 o kwotę        6.000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę        1.000 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę        1.000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę        2.000 zł

dz. 756 rozdz. 75647 § 4100 o kwotę        5.500 zł

dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę      16.000 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o kwotę        2.200 zł

dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę      30.000 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę           870 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę           200 zł

dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę        2.500 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę           100 zł



dz. 853 rozdz. 85395 § 4178 o kwotę        2.570 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 o kwotę           136 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę    104.692 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 o kwotę      10.000 zł

dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę        1.500 zł

dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę        5.000 zł

dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę        1.000 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę           500 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę        1.000 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę        2.800 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę        1.500 zł

§4

   Załączniki nr 3 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-

2010, nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w 2008r, nr 9 Plan przychodów zakładów

budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych

na 2008r, nr 11 Dotacje podmiotowe w 2008r. oraz nr 12 Dotacje celowe do Uchwały Nr

XV/76/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 lutego 2008r otrzymują nowe

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,4 i 5 do niniejszej Uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


