
UCHWAŁA Nr IV/13/2006 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 4 oraz art. 51 , ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie  gminnym /  tekst  jednolity  Dz.U. z  2001r.  Nr 142  poz. 1591  z  późn. zm / 
art.  165 i  184 ust.  1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych /  Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 / , uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2006 r.  dotyczących zwiększenia dochodów 
o  kwotę  263.823  zł  oraz  zwiększenia   wydatków  o  kwotę  245.500zł  zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i 2, w tym przeniesień między paragrafami dochodów i wydatków 
zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej  na  kwotę  4.500  zł  zgodnie 
z załącznikami Nr 1a i 2a.

2. Budżet Miasta na 2006 rok po zmianach wynosi po stronie:

    - dochodów         -            21.296.600   zł
    - wydatków         -            21.680.496   zł

3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie:

    - dochodów         -             3.303.040  zł
    - wydatków         -             3.303.040  zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę     383.896 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę     767.947 zł
    z tego:
    - wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych     259.950 zł
    - środki z nadwyżki z lat ubiegłych                                                                          507.997 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę     384.051 zł
    z tego:
    - spłata kredytu     248.343 zł
    - spłata pożyczki     135.708 zł
Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 3.

§ 3.



Dokonuje się zmian  w  wydatkach  inwestycyjnych na  rok 2006, które po zmianach wynoszą
3.450.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zmienia  się  plan  dochodów  i  wydatków  dochodów  własnych  zgodnie  z  załącznikami 
nr 5 i 6.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       mgr Ireneusz Pepłowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/13/2006
Rady Miejskiej 
w Makowie Maz.
z dnia 14 grudnia 2006 r.

     DOCHODY

Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 323

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 21 323

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 323
852 POMOC SPOŁECZNA 19 000 4 500

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 500 4 500

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 4 500

6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4 500

85214
10 000

2030
10 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500
2030

4 500
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 228 000

92601 Obiekty sportowe 228 000
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

powiatów, samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł 228 000

RAZEM 268 323 4 500

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin
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