
UCHWAŁA NR 156/XLIII/2013
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10, art. 51, art. 54, art. 55, art. 58 ,iart. 61 ust.2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity) oraz art. 211, 
art. 212, art.214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3i 4, art. 266 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku 
z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy woprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje : 

§ 1. Do uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujace zmiany : 

- zwiększyć dochody 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50.000,00 zł.
Dochody bieżące 50.000,00 zł,
w tym : 
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych 50.000,00 zł.

- zwiększyć wydatki 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.000,00 zł.
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące 50.000,00 zł,
w tym :  

  - dotacje na zadania bieżące 50.000,00 zł.

- zmniejszyć dochody 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 545.305,13 zł.
Dochody majątkowe 545.305,13 zł,
w tym :  

  - środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego 545.305,13 zł.
§ 2. Deficyt powstały w wyniku dokonanych zmian w wysokości 1.748.979,24 zł zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z : 

a) kredytów w kwocie 1.055.305,13 zł, 
b) wolnych środków w kwocie 693.674,11 zł.

§ 3. Zwiększenie przychodów nastąpi w par. 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku                                      
krajowym  na kwotę 545.305,13 zł. 

§ 4. Ustala się następujące limity zobowiązań: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 1.200.000,00 zł, 
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 759.561,00 zł, 
c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej 545.305,13 zł.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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