
UCHWAŁA NR 229/LXI/2014
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10, art. 51, art. 54, art. 58 i art. 61 ust.2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) 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. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) Rada Gminy w Opatowie 
uchwala, co następuje :

§ 1. Do uchwały budżetowej wprowadzić  następujące zmiany :

- zmniejszyć dochody

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 545.305,13 zł.
Dochody majątkowe 545.305,13 zł,
w tym :
- środki z Unii Europejskiej pochodzące z Regionalnego Programu                                    
operacyjnego 545.305,13 zł.

- zwiększyć przychody

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 650.000,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42.694,87 zł.
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 42.694,87 zł.

Wydatki majątkowe 42.694,87 zł,
z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.694,87 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 15.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 zł.
Wydatki bieżące 15.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 zł,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 27.000,00 zł.
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 27.000,00 zł.
Wydatki bieżące 27.000,00 zł,
z tego :
- obsługa długu 27.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000,00 zł.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące 20.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 zł,
z tego  :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł.
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Planowany deficyt po zmianie wynosi 2.950.128,33 zł i zostanie pokryty :

1. Przychodami pochodzącymi z obligacji 2.613.128,33 zł.
2. Kredytem zaciągniętym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 337.000,00 zł.

§ 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego 1.500.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego 2.760.098,33 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.282.871,67 zł.
4. Na wyprzedzające finansownie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej 190.030,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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