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BurmistrzaMalomic
z dnia 28 września2007roku

w sprawie;zmianbudzetugminyi ukladuwykonawczego
na 2007rok.
Na podstawięart' 188 ustawyz dnia 30 czerwca2006roku o finansachptrblicznych
(Dz' U' Nr f49 poz, 2104 z późn, zm') oraz Ą 12 ust 3 Uchwały Rady Miejskiej
Nr Iv/l41200óz dnia28 grudnia2006roku Uchwałabudżetowa
na 2007rok
$ 1' Przenosisięplanwydatkówbudżetowych
Dzia|ó00 TRANSPoRT I LĄcZNoŚc
Rozdz. 60016Drogi publicznegminne
bezosobowe
ł 4170_ wynaglodzenia
zwiększasię o kwotę
iwyposazenJa
ś4:l0 zakupmaterialou
zmniejszasięo kwotę
Dział750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
F.ozdz.'75022
Rady gmin(miasti miastna prawachpowiatu)
bezosobowe
S 4170 wynagrodzenia
zwększa slę o kwotę
Ą 4210 zakupmateliałówi wyposazenia
zwtększaslę o kwotę
_
Ą 4300 zakupusługpozostałych
zwlększaslę o kwotę
F.ozdz'15023Urzędygmin (miasti miastna prawachpowiatu)
do wynagrodzeń
Ś 3020 wydatkiosobowenieza]iczone
zwiększasięo k\łotę
4110
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
$
zmniejszasięo kwotę
4170
wynagrodzenia
bezosobowe
S
zwiększasięo kwotę
4280
zakup
usfug
zdrowotnych
S
zwiększasię o kwotę
pozostałych
4300
zakup
usfug
s
zwiększasięo kwotę
_
podróże
44l0
krajowe
służbowe
s
zmnieJszasię o kwotę
podroze
4420
stuzbowe
zagraniczne
Ś
zwiększasięo kwotę
$ 4430 róznęopłatyi składki
zmniejszasię o kwotę
jednostek
Rozdz' 75075Promocja
samorządu
terJ,torialnego
4170
wynagrodzenia
bezosobowe
S
z\,Viększa
sięo kwotę

1'000zł
1.000zł

550 fł

I.20azł
100zł
1.500
zł
6 850zł
3'000fł
500zł
5'000zł
500zł
500fł
5'000zł
20a zł

s 4300 _ zakupusługpozostałych
zmniejsza
sięo kwotę

200 zł

Dział751URZĘDY NACZELNYCE oRGANÓw WŁADZY PAŃsTwowEJ,
KoNTRoLI I ocERoNY PRAWA oRAZ sĄDowNIcTwA
państwowej,
Rozdz.75l01 Urzędynaczelnych
organówwładzy
kontrolii ocbronyprawa
komputęrowych,
w tymprogramów
i licencji
s 4750 zakupakcesońów
zmniejszasię o kwotę
s 4170 wyna$odzeniabezosobowę
zwiększasięo kwotę

9I5 zł
9 1 5d

Dzia| 754BEZPILCZENSTWo PUBLICZNE I ocERoNA PRzEcIwPożARowA
Rozdz' 75412ochotniczestfdjlepoż,ame
f t}.tufu
zakupuusług
tęlekomunikaryjnych
telefoniistacjonarnej
$ 4370 opłaty
zwiększasięo kwotę
42l0
zakup
materialów
i wyposazenia
$
zmdejszasię o kwotę

500zł

500 zł

Dzial 756DoCIłoDY oD osÓB PRAWNYCĘ oD osÓB FIzYcZl[YcH I oD
INNYCE JEDNoSTTK NIEPoSIADAJĄCYCE osoBowoŚcl PRAWNEJ oRĄz
WYDATKI ZWIĄZAI{E z IcE PoBoREM
kozdz' 1564,7Pobór podatków,opłati niepodatkowych
należności
budżetortych
$ 4120_ składkina FunduszPlacy
zmniejszasię o kwotę
4170
wyna$odzenia
bezosobowe
$
zmniejszasię o kwotę
_
4210
zakup
materiałów
i wyposazenia
s
zmniejszasię o kwotę
4430
rózne
opłaty
i składki
s
zwiększa się o kwotę
.

s2. zarządzeniewchodziwzyciez dniempodjęcia

1.\0zł
3o0 zł
300 zł
71ozł

