
UCHWAŁA NR 142/XXXIII/2017
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 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. ze 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 2016 r. poz. 1870 j.t. ze zm.) Rada Gminy w Opatowie 
uchwala, co następuje :

§ 1. Do uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany  w związku z planowaną realizacją zadania 
p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatów".

- zwiększyć dochody

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 168.434,64 zł.
Dochody bieżące 168.434,64 zł,
w tym :

- z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 168.434,64 zł,

- zwiększyć wydatki

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 168.434,64 zł.
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 168.434,64 zł.

Wydatki bieżące 168.434,64 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 168.434,64 zł,
z tego :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168.434,64 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w uchwale jak nastepuje :

- zwiększyć dochody

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 
ICH POBOREM 16.300,00 zł.
Dochody bieżące 16.300,00 zł,
w tym :

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 5.100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 11.200,00 zł.

Dział 855 RODZINA 5.000,00 zł.
Dochody bieżące 5.000,00 zł,
w tym :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9.000,00 zł.

Dochody bieżące 9.000,00 zł.
w tym :

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.000,00 zł.

Dochody razem : 30.300,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.300,00 zł.
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.300,00 zł.

Wydatki bieżące 30.300,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 30.300,00 zł,

Id: 760E8132-0214-4648-9059-0AFF756DB3E9. Podpisany Strona 1



z tego :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.300,00 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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