
UCHWAŁA NR 46/XIV/2015
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 30 września 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. Dokonać zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan 
dotacji celowej, otrzymanej jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

- zwiększyć dochody

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 47.841,94 zł.
1.Dochody bieżące 35.328,13 zł,
w tym :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 35.328,13 zł.
2.Dochody majątkowe 12.513,81 zł,
w tym :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych gmin 12.513,81 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22.963,94 zł.
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22.963,94 zł.

Wydatki majątkowe 22.963,94 zł,
w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.963,94 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 10.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł.
Wydatki bieżące 10.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 14.878,00 zł.
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.878,00 zł.

Wydatki bieżące 14.878,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 14.878,00 zł,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.878,00 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej jak następuje :

- zwiększyć dochody

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH 
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 prawnych 50.000,00 zł.
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- zmniejszyć wydatki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 120.000,00 zł.
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 77.000,00 zł.

Wydatki bieżące 77.000,00 zł.
1.Wydatki jednostek budżetowych 70.000,00 zł,
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 43.000,00 zł.
Wydatki bieżące 43.000,00 zł.
1.Wydatki jednostek budżetowych 41.000,00 zł,
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.000,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.000,00 zł.
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł,
w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00 zł.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące 100.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 100.000,00 zł,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,00 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,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Id: 1B5B14B0-7FAD-4435-A49A-D6F6730CD570. Podpisany Strona 2




