UCHWAŁA Nr VIII/45/2007
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gołdap na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i 3 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Gołdap na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 ust. 4, kwotę „13.125.554 zł” zastępuje się kwotą „16.639.413 zł”,

2)

w § 8 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w wysokości 4.390 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 9a.”

3)

w załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2007 r.”:
a) w dziale 750, rozdziale 75095, paragraf 2330 otrzymuje brzmienie:
2330

Dotacje do samorz. Województwa

4 590

4 390

4 390

b) w dziale 921, rozdziale 92109, paragraf 6220 otrzymuje brzmienie:
6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

0

65 000

65 000

c) podsumowanie tabeli otrzymuje brzmienie:
WYDATKI OGÓŁEM

4)

48 360 714

63 811 000 45 155 587

14 949 986

3 117 774

2 208 390

700 000

378 000

18 655 413

dodaje się załącznik nr 9a do uchwały w brzmieniu określonym załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Karpiński

