
ZARZADZENIE NR 6/2007
WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawiewprowadzenia zmian w budzecie gminy Brochów na 2007r.

Na podstawie art. 30ust.l i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 . poz. 1591 z pózno zm.!,
art. 188 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/ Dz. U. Nr 249 z 2005 r. , poz. 2104 z pózno zm. / i Uchwaly Nr III/9/2006 Rady Gminy
Brochów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 r.
Wójt Gminy zarzadza, co nastepuje:

§1.

Zwieksza sie plan wydatków o kwote 82 234 zl oraz zmniejsza o kwote 82 234 zl,
zgodnie z zal. nr 1 i 2 do niniejszego zarzadzenia

Plan wydatków nie zmieni sie i wynosi: 9270551 zl.

§ 3.
Powyzszazmiana bedzie objeta sprawozdaniami z wykonania budzetu gminy na 2007 r.

§ 4.
O powyzszejzmianie poinformowac Rade Gminy na najblizszej Sesji.

§ 5.
Przedlozyczarzadzenie do wiadomosci RIO Warszawa Zespól w Plocku.

§ 6.
Zarzadzeniewchodzi w zycie z dniem podjecia.



ZMIANY W WYDATKACH BUDZETU -GMINY BRWcHÓW
Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Wójta Nr6/2007 z dnia 23 maja 2007r.
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup uslug pozostalych

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

9 000,001 - 758,00 8 242,00

1O 000,001 700,00 10700,00

2 380,00 58,00 2 438,00

9270551,00 0,00 9270551,00



Zalacznik Nr 2
do Zarzadzenia Nr 6/2007
Wójta Gminy Brochów
z dnia 23 maja 2007

UZASADNIENIE

Dzial 010, rozdz. 01010, 01095 dokonano uzupelnienia srodków na zakup
nieprzewidzianych uslug zwiazanych z przygotowaniem pomieszczen do remontu SUW
Konary.

Dzial 600 - Transport i lacznosc, rozdz. 60016 dokonano uzupelnienia srodków na remonty
dróg, z przeniesienia srodków z rezerwy ogólnej.

Dzial 700, rozdz. 70005 przeniesiono zbedne srodki z § zakup energii na zakup
pozostalych uslug / wyceny mienia komunalnego /.

Dzial 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75023 dokonano uzupelnienia srodków
w § 4360 na wydatki z tytulu zakupu uslug telefonii komórkowej, przenoszac plan zbedny
w innym §.

Dzial 758 - Rózne rozliczenia , rozdz. 75818 srodki z rezerwy zostaja przeznaczone na
remonty dróg, zgodnie potrzebami zgloszonymi po zimie, zakup nieprzewidzianych uslug
i oplat.

Dzial801- Oswiata i wychowanie, rozdz. 80110 dokonano uzupelnienia srodków na zakup
uslug, z przeniesienia srodków z innego § tego samego dzialu.

Dzial 852 - Opieka spoleczna rozdz. 85212 /zmiany dot. zadan zleconych/, rozdz. 85214,
85219 / zadania wlasne /wprowadzone do planu wydatków zmiany, w tym samym dziale,
sa uaktualnieniem potrzeb na skladki na ubezpieczenia spoleczne i zakup uslug
pozostalych.

Ogólem kwota przeniesien planu wydatków 82 234 zl po stronie zwiekszen i zmniejszen.
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