ZARZĄDZENIE NR 74/2007/V
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006
r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr
180 poz. 1111) oraz art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych
Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2006 Dz.U Nr 45 poz.319; Dz.U Nr 104 poz.708;Dz.U Nr 170 poz.1217 i
1218; Dz.U Nr 187 poz.1381;Dz.U Nr 249 poz.1832; zarządzam, co następuje:
§1. Dokonuje zmian budżetu miasta Pabianic poprzez zwiększenie planu dochodów i
wydatków o kwotę: 1.714,73 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset czternaście złotych siedemdziesiąt
trzy grosze ) w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismami Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego FN.I-30112-40/2007 i FN.I-30112-32/2007 z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa łódzkiego – 1.611,50 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku, poniesionych przez
gminę – 32,23 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gmine decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych
niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 71 zł
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

