
UCHWAŁA NR 89/XXII/2016
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 2016 r. poz.446 j.t.) 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 na 2016 rok wprowadza się następujące 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 50.470,00 zł.
Dochody bieżące 50.470,00 zł,
w tym :

- wpływy z podatku rolnego 1.200,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego 800,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości 20.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 2.600,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 11.000,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowwym od osób fizycznych 13.370,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.300,00 zł.
Dochody bieżące 5.300,00 zł,
w tym :

- wpływy z usług świadczonych przez GOPS na rzecz podopiecznych 300,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.000,00 zł.
Dochody bieżące 7.000,00 zł,
w tym :

- wplywy z opłat za czynnosci egzekucyjne 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

- zmniejszyć dochody

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 121.024,00 zł.
Dochody bieżące 121.024,00 zł,
w tym :
- część oświatowa subwencji ogólnej 121.024,00 zł.

- zmniejszyć wydatki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.254,00 zł.
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58.254,00 zł.

Wydatki bieżące 58.254,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 58.254,00 zł,
z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.254,00 zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia budżetu o kwotę 6.000,00 zł przyznaną przez Zarząd Województwa Śląskiego na 
realizację projektu pn. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”.

- zwiększyć dochody
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Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.000,00 zł.
Dochody bieżące 6.000,00 zł,
z tego :
- dotacja celowa ze środków europejskich na finansowanie projektu 6.000,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.000,00 zł.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące 6.000,00 zł,
w tym : :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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