
UCHWAŁA NR 160/XLV/2013
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 22 listopada 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, i art 
61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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. 3 i 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 wprowadzające ustawę o finansach publicznych   
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. am.) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje: 

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

- zmniejszyć dochody 

Dział 600 - TRASNSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00 zł.
   Dochody majątkowe 100.000,00 zł,
   w tym :  
  - dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Śląskiego 

na modernizację drogi 100.000,00 zł.
- zwiekszyć dochody 

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 107.781,00 zł.

   Dochody bieżące 107.781,00 zł,
   w tym :  
  - opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3.840,00 zł,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 57.841,00 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych 20.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 20.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 100,00 zł,
  - wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł.

- zmniejszyć wydatki 

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 155.000,00 zł.
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 155.000,00 zł.
   Wydatki majątkowe 155.000,00 zł,
   w tym : 155.000,00 zł,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 155.000,00 zł.
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 21.047,01 zł.
Rozdz. 75814  Różne rozliczenia finansowe 21.047,01 zł.
   Wydatki bieżące 21.047,01 zł.
   Wydatki jednostek budżetowych 21.047,01 zł,
   z tego :  
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  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.047,01 zł.
- zwiększyć wydatki 

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 140.000,00 zł.
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 140.000,00 zł.
   Wydatki majątkowe 140.000,00 zł,
   w tym :  
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.000,00 zł.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.148,00 zł.
Rozdz. 75022 - Rady gmin 17.700,00 zł.
   Wydatki bieżące 17.700,00 zł,
   z tego :  
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.700,00 zł.
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin 8.948,00 zł.
   Wydatki bieżące 8.948,00 zł.
   Wydatki jednostek budżetowych 8.948,00 zł,
   z tego :  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.948,00 zł,
  - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł.
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność 1.500,00 zł.
   Wydatki bieżące 1.500,00 zł.
   Wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 zł,
   z tego :  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł,
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.000,00 zł.
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 zł.
   Wydatki bieżące 5.000,00 zł,
   z tego :  
  - obsługa długu 5.000,00 zł.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 3.840,00 zł.
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.840,00 zł.
   Wydatki bieżące 3.840,00 zł.
   Wydatki jednostek budżetowych 3.840,00 zł,
   z tego :  
  - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3.840,00 zł.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.440,00 zł.
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 3.440,00 zł.
   Wydatki bieżące 3.440,00 zł,
   z tego :  
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.440,00 zł.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO
2.900,00 zł.

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.900,00 zł.
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   Wydatki bieżące 2.900,00 zł.
   Wydatki jednostek budżetowych 2.900,00 zł,
   z tego :  
  - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 2.900,00 zł.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 500,00 zł.
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 zł.
   Wydatki bieżące 500,00 zł.
   Wydatki jednostek budżetowych 500,00 zł,
   z tego :  
  - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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