
ZARZĄDZENIE Nr  32/2005  
========================== 

Burmistrza Miasta Woźniki  
z  dnia  24 czerwca 2005 r.  

 
 
W sprawie: zmiany budŜetu gminy na 2005 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 2001r., zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) i art.89 ust. 2, art.128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. zmiany Dz.U. z 2003 r. Nr 
45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611), oraz § 8 uchwały Nr 
238/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budŜetu gminy na 
rok 2005 – Burmistrz Woźniki  zarządza co następuje:  
 
§ 1. 1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy o kwotę  6 125,00 zł.  
  
           Do ogólnej kwoty dochodów 17 700 601,11 zł. 
           Z tytułu  
  

• Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin . 

 
4 125,00 zł. 

• Wpływy z tytułu  pomocy  finansowej udzieloną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieŜących  

 
 

2 000,00 zł. 
  
       2.Zwiększyć wydatki budŜetu gminy o kwotę 6 125,00 zł.  
  
           Do ogólnej kwoty wydatków 18 810 304,11 zł. 
            W tym:  
           1/ wydatki bieŜące: 6 125,00 zł. 

• pozostałe wydatki bieŜące   4 125,00 zł. 
• dotacje 2 000,00 zl. 
  

§ 2. 1. Zmniejszyć rezerwę 152,00 zł. 
           W tym:  
            a/ rezerwa ogólną 152,00 zł. 
  
        2. Zwiększyć wydatki 152,00 zł. 
            W tym:  
            a/ wydatki bieŜące 152,00 zł. 

  
§ 3. Ustalić układ wykonawczy  zmian w budŜecie  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do         
      zarządzenia. 
 
§ 4. Przekazać podległym jednostkom o zmianach w planach dochodów i wydatków.   
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r. 

 
 


