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Zarz4dzenie Nr 112108
Burmistrza Miasta JEdrzej owa

z dnia 19 mqa 2008 roku

w sprawie zmian w budZecie miasta i gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990 r o sarnorzqdzie
gminnym/ tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.l59l 22001 r zmianyDzU. Nr 23 poz.220
22002 r , Nr 62 po2.558, Nr 1 13 poz.984 / art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach
publicznychz dnia3} czerwca 2005 ( Dz.U. Nr 249 poz.2l04z2005l

$ 11 uchwaly Nr XXIIIllTll0S z dnia 21 lutego 2008 r Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia
budzetu miasta i gminy, powoluj4c sig na pismo Dyrektora Wydzialu Finansów i Budzetu w
Kielcach znak: Fn.I.3011-036/08 z dnia 2008-05-07 / Burmistrz Miasta JEdrzejowa zarzqdza
co nastEpuje:

$ 1. Zwiqksza siE dochody budZetu miasta i gminy
na 2008 rok ogólem o kwotg. 172.316,00

1. W czESci obejmuj4cej zadania zlecone :
Dzial0I0 rozdz.01095 $ 2010- kwota. 172.316,00

$ 2. Zmniqsza sig wydatki budzetu miasta i gminy
na 2008 rok ogólem o kwotg. 41.604,00

1 .W czpSci obejmuj 4cej zadania wlasne;
Dztal7 58 rozdz. 75818 $ 4810- kwota 41.604,00

$ 3. ZwiEksza sig wydatki budzetu miasta i gminy
na 2008 rok ogólem o kwotg. 213.920,00

1. W czgSci obejmuj4cej zadania zlecone :
Dzial 010 rozdz.Ol 095 S 4430- kwota.
Dzial 010 rozdz.01095 $ 401 0- kwota.
Dzial 010 rozdz.Ol 095 $ 41 10- kwota.
Dziat 010 rozdz.Ol 095 $ 4120- kwota.
Dziat 0t0 rozdz.Ol 095 $ 4210- kwota.

2.W czESci obejmuj4cej zadania wlasne;
Dzial754 rozdz.75495 $ 4Il0- kwota. 26.208,00
Dziat754rozdz.75495 $ 4210- kwota. 600,00
Dziat754 rozdz.75495 $ 4300- kwota. 14.796,00

$ 4.Przenosi sig wydatki budzetu miasta i gminy miEdzy
r ozdzialami i paragrafami.

1 .W czgéci obejmuj4cej zadania wlasne;
zmniejsza sip:
dziatS52rozü.85214 $ 3110- kwota.  . . . . . .  130.000,00
zwigksza sip:
dziat852rozdz.85295 $ 3i10- kwota

168.937,00
2.800,00

426,00
69,00
84,00

dzial400 rozdz.40002
zmniejsza siE:
$ 4300- kwota.
zwipksza siE:
$ 6210- kwota.

130.000,00

250.000,00

250.000,00



dzialS5l rozdz.85l54
zmniejsza siE:
$ 4210- kwota.
zwiqksza siq:
S 4740- kwota.

1.000,00

1.000,00

v

dzial900 tozdz.90095
zmniejsza sig:
$ 4300- kwota. ""'18'000'00
zwigksza sig;
$ 4430- kwota' "" 18'000'00
dziat926 tozdz.9260I
zmniejsza siP;
5 427ó-kwota. "" 20'000,00
zwiEksza siq;
$ 3020-kwota. "" 1'000'00

$ 4750-kwota. :"""" 19'000,00

$ 5. Zaruqdzenie wchodziw Zycie z dniem podjqcia'

Burmistr JEdrzejowa

mgr 1 Wolski
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