
ZARZĄDZENIE Nr 46/2006 

Burmistrza Miasta Woźniki 
z dnia 01 sierpnia 2006 r. 

W sprawie: zmiany budŜetu gminy na 2006 rok oraz zmiany układu wykonawczego do budŜetu 
gminy Woźniki na 2006 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 186, ust. 1 pkl 1 i 
art. 188, ust 1. pkt.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz § 9 uchwały Nr 346/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 
2005 r. w sprawie budŜetu gminy na rok 2006 - Burmistrz Wo źniki zarządza co następuje: 

§1.1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy o kwotę 351 499,00 zł. 

Do ogólnej kwoty dochodów 24 604 699,00 zł. 
z tytułu 
• Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację 

własnych zadań bieŜących gmin 102 783,00 zł. 

• Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 3 000,00 zł. 
(Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

• Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 245 716,00 zł. 
samorządu terytorialnego 

2.Zwiększyć wydatki budŜetu gminy o kwotę 351 499, 00 zł. 

Do ogólnej kwoty wydatków 24 523 422,00 zł. 
W tym: 
1/dotacje 3 000.00 zł. 

2/ wydatki bieŜące: 348 499, 00 zł. 
• pozostałe wydatki bieŜące 348 499, 00 zł. 

§ 2. 1. Zmniejszyć rezerwę      8 410,00 zł. 
W tym: 
a/ rezerwę ogólną 8 410.00 zł. 

2. Zwiększyć wydatki 8 410,00 zł. 
W tym: 
a/ wydatki bieŜące 5 710,00 zł. 
b/dotacje  2 700,00 zł. 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budŜecie gminy w jednostkach budŜetowych: 
- Urząd Miejski w Woźnikach 
- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Miasta i Gminy 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 

§ 4 . Ustalić układ wykonawczy do zmian w budŜecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4   do 
niniejszego zarządzenia. 

 



§ 5 Przekazać podległym jednostkom informację o zmianach w planach dochodów i 
wydatków. 

§ 6 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy 

§ 7 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.  


