z dnia 25 czerwca2007 roku

na 2007rok.
w sprawie;zmianbudżetugminyi układuwykonawczego
Na podstawieań' 188ustawyz dnia 30 czerwca2006 roku o finansachpub|icznych(Dz. U'
Nr 249 poz' 2]04 z późn.zm') oraz Ą 12 ust 3 UchwałyRady MiejskiejNr IV/14l2006z dnia 28
na 2007rok'
grudnia200ó roku _ Uchwałabudżetowa
$ l' Przenosisię plan wydatkówbudżetowych
Dzial 750 ADMIMSTARCJA PUBLICZNA
Rozdz. 75022Rady gmin(miasti miastna prawachpowiatu)
i wyposażenia
s 4210- zakupmatęriałów
z'Viększasię o kwotę
$ 4300- zakupusfugpozostałych
zmniejszasięo kwotę
_
papierniczychdo sprzętudrukarskiego
i urządzeń
s 4740 fakup materiałów
kserograficznych
zmniejszasię o kwotę
Rozdz' 75023Urzędygmin (miasti miastna prawachpowiatu)
osobowepracowników
$ 4010- wynagrodzenia
zwiększasię o kwotę
roczne
S 4040- dodarkowewynagrodzenia
zmniejszasięo kwotę
$ 4300- zakup usfugpozostałych
zmniejszasię o kwotę
.E4280 zak-upusfugzdrowotnych
zwlększaslę o k\łotę
'zakup
papierniczychdo sprzętudrukarskiego
materiałów
i urządzeń
s 4740
kserograficznych
zmniejszasię o kwotę
_
zakup
komputerowych,
w tym programówi licencj:
4750
akcesofiów
$
zwiększasięo kwotę
Rozdz' 75095Pozostała
działalność
bezosobowę
s 4l70ll _ w}.nagodzenia
zwiększasięo kwotę
zal-up
iwyposazenia
materiałów
$ 42|0/l
zmnieJszasięo kwotę
_
pozostałych
zal.up
43o0/l
usfug
$
zwiększasię o kwotę
Dzial 754 BEZPIXCZENSTWO PIIBLICZNE
Rozdz. 754l2 ochotniczestrażepożame
6 4300_ zakupusługpozostałych

4'000zł
2'500zł
1 500zł
.7.500
zł
9 000 zł
600 zł
600 zł
500zł
500ż
L500f
3'000zł
3'000zł

I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

zmniejsza
sięo kwotę
i sktadki
s 4430 różneopłaty
zwiększasięo kwotę

l 800 fł
1'800zł

.

Dział 756 DocIłoDY oD osÓB PRAWNYCH, oD osÓB FIZYCZNYCE I oD INNYCH
JEDNoSTEK NIEPoSLĄDAJACYCH
osoBowoscl
PRAWNEJ oRAZ WYDATKI
ZWĄZANE
Z IcH PoBoREM
Rozdz' 75647Pobór podatków'opłati niepodatkowych
należności
budzetowych
.E4300 zakupusfugpozostałych
.180
zwiększasię o kwotę
zł
naubezpieczenia
Ą 4110 składki
społeczne
zmniejszasię o kwotę
80ofł
postępowania
4610
koszty
i
prokuratorskiego
sądowego
$
.7Oo
zwiększasię o kwotę
zł
4430 lóżneopłatyi składki
"s
zwiększasię o kwotę
20 il
agencljno - prowizyjne
Ą 4]00 wynagrodzenia
,10O
zmnie-jsza
sięo kwotę
zł

Dzial801oswLĄTA I wYcHowANm

Rozdz' 80101szkołypodstawowe
osobowepracowników
ś4010 wynagrodzenia
zmniejszasJęo kwotę
4040
dodatkowę
wynagrodzenia
roczne
ś
zwiększasięo kwotę
4170
wynagrodzenia
bezosobowe
S
zwiększasięo kwotę
Rozdz.801I0Gmnazja
osobowepracowników
s 4010 wynagrodzenia
zmniejszasięo kwotę
bezosobowe
Ą 4l70 - wynagrodzenia
zwiększasię o kwotę
i wryposaŻenia
Ą 42]0 zakupmaterialów
zwiększasię o kwotę
s 4300 zakupusfugpozostĄch
zmniejszasięo k\-\,otę

8'.7oozł
2..1oozł
6,000zł
2.000z|
2'ooozł
1'000zł
1 0oo zł

Dzial 851 OCHRONA ZDROWTA
Rozdz, 85154Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
s 4300 zakupusfugpozostałych
zmniejszasię o kwotę
S 4280 zakupusfugzdrowotnych
z\'wększa
slęo kwotę
Dział852 PoMoC

5oozł
5oo zł

SPOŁECZNA

Rozdz' 852l2 ŚwiadczenlaTodzinne,
zal\czkaalimentacyjna
oraz składkina ubezpreczenla
emef}talnei rentowez ubezpieczenia
społecznego
papierniczychdo sprzętudrukarskiego
i urządzeń
s 4740- zakupmateriałów
kserograficznych
zwiększa się o kwotę
foo zł
4750
zakup
akcesońówkomputerowycĄw tym programówi licencji
$
z\,Viększa
sięo krł,otę
1,300zł
Ą 42l0 za[upmaleriałó\ł
i wyposafenia
zmniejszasię o kwotę
1'500zł

Dzial 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCEOWAWCZA
Rozdf. 85401Świetlice szkolne
$ 4010 wynagrodzeniaosobowepracowników
zmniejszasię o kwotę
wynagrodzenia
4040
dodatkowe
roczne
S
z\,viększasię o kwotę
4170
wynagrodzenia
bezosobowe
S
zwiększa się o kwotę
Dzial921 I(ULTURA I OCHRONA DZBDZICTWA NARODOWGO
Rozdz' 92109Domy i ośrodki
kulfury,świetlice
i kluby
s 42l0 zakupmaleriałówi wyposazenia
zwiększasię o kwotę
_
s 4l2011 zakupmateńałówi wyposazenia
zwięksfa się o kwotę
s 4300 zakupusfugpozostałych
zmniejszasięo kwotę
.
4300/1
zakup
usfugpozostałych
s
fwiększa się o kwotę
92116
Biblioteki
Rozdz.
$ 40 10 _ wynagrodzeniaosobowepracowników
zmniejszasięo kwotę
bezosobowe
$ 4170 wynagrodzenia
zwiększa się o kwotę
$ 2' Zarządzenewchodziw życiez dniempodjęcia-

1 800 zł
I '200 zł
600 zł

30ozł
300ż
900zł
30ozł
90ozł
90ozł

