
ZARZĄDZENIE  NR 4/2007

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 19 lutego 2007 roku
       w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

           Na podstawie  art.188 ust.1pkt.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych /  Dz.U z 2005 r Nr 249, poz. 2104 / oraz na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Brańszczyk Nr V/15/2006  z dnia 28 grudnia  2006 r. w sprawie uchwalania budżetu 
gminy na 2007 r.

 zarządza  się, co następuje:   
                     

§ 1

Dokonuje sie zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Budżet gminy po zmianach wynosi:

DOCHODY 16.988.681zł.
WYDATKI  18.434.750zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Wójta Gminy nr 03/2007
z dnia 19 lutego 2007 r.

                                                                                    
 

 WYDATKI

  Dział Rozdz. §          Treść  Zwiększenie
  planu  w zł.

Zmniejszenie  
 plan w zł.

   600  Transport i łączność              10.000             10.000
60014  Drogi publiczne powiatowe              10.000

4430  Różne opłaty i składki              10.000
60016  Drogi publiczne gminne             10.000

4300  Zakup usług pozostałych             10.000
801  Oświata i wychowanie                  100                  100

80101  Szkoły podstawowe                  100                  100
4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

 telefonii komórkowej
                 100

4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami  
 korpusu służby cywilnej

                 100

                             RAZEM              10.100             10.100
                            OGÓŁEM

Uzasadnienie :

Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10.000zł.
Dot. wydatków za zajęcia pasa drogowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 
100zł w PSP w Turzynie 
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