
UCHWAŁA NR 32/X/2015
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 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 wprowadza się zmiany w związku z planowaną  realizacją zadania p.n. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez zakup sprzętu do wywozu ścieków z terenów nieskanalizowanych 
w gminie Opatów” . Zadanie będzie realizowane z udziałem środków U.E. w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

- zwiększyć dochody

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 127.702,00 zł.
Dochody  majątkowe 127.702,00 zł,
w tym:
- środki z UE pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 127.702,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 127.702,00 zł.
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 127.702,00 zł.

Wydatki majątkowe 127.702,00 zł,
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 127.702,00 zł,
z tego :
-  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 127.702,00 zł.

§ 2. Do uchwały budżetowej wprowadza sie zmiany dotyczace planowanego zwrotu dotacji przekazanej przez 
Gminę Opatów dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” na dzieci zamieszkałe na terenie sąsiednich gmin

- zwiększyć dochody

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.980,00 zł.
Dochody bieżące 58.980,00 zł,
w tym  :
- dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących 58.980,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.980,00 zł.
Rozdz. 80104 Przedszkola 58.980,00 zł.

Wydatki bieżące 58.980,00 zł,
w tym :
- dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących 58.980,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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