
UCHWAŁA NR 150/XXXIV/2017
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 28 września 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. Wprowadza się zmiany w budżecie w związku z planowaną realizacją projektu p.n. „Wzrastam i rozwijam 
się w  Gminie  Opatów".

- zwiększyć dochody

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 123.393,75 zł.
Dochody bieżące 123.393,75 zł,
w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków  na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 123.393,75 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 110.819,00 zł.
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 110.819,00 zł.

Wydatki bieżące 110.819,00 zł,
w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 110.819,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.574,75 zł.
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 12.574,75 zł.

Wydatki bieżące 12.574,75 zł,
w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.574,75 zł.

§ 2. Do uchwały budżetowej  na 2017 rok wprowadza się następujące  zmiany  :

- zwiększyć dochody

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 68.944,06 zł.
1. Dochody bieżące 62.482,08 zł,
w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących 62.482,08 zł.
2. Dochody majątkowe 6.461,98 zł,
w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 6.461,98 zł.

- zmniejszyć wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600.000,00 zł.
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 600.000,00 zł,
z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000,00 zł,
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w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 600.000,00 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 86.700,00 zł.
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 86.700,00 zł.

Wydatki bieżące 86.700,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 86.700,00 zł,
z tego :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.700,00 zł.

- zwiększyć wydatki

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 642.144,06 zł.
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 186.315,00 zł.

Wydatki majątkowe 186.315,00 zł,
z tego :

- dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego 186.315,00 zł.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 455.829,06 zł.

1.Wydatki bieżące 205.829,06 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 205.829,06 zł,
z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177.829,06 zł.

2.Wydatki majątkowe 250.000,00 zł,
z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75.000,00 zł.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin 75.000,00 zł.

1.Wydatki bieżące 30.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 zł,
z tego :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł.
2.Wydatki majątkowe 45.000,00 zł,
z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00 zł.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 22.500,00 zł.
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 22.500,00 zł.

Wydatki bieżące 22.500,00 zł.
1.Wydatki jednostek budżetowych 12.500,00 zł,
z tego :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.500,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 10.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.000,00 zł.
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące 6.000,00 zł,
z tego :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000,00 zł.
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące 10.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł,
z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł.

§ 3. Po wprowadzeniu w/w zmian załącznik Nr 7 do uchwały Nr 120/XXVIII/2016 otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: 1BFB9F09-4C7F-421B-AF37-7BACC7314B85. Podpisany Strona 2



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Załącznik do Uchwały Nr 150/XXXIV/2017

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 września 2017 r.

Dotacje przyznane na 2017 rok z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł.
podmiotowej przedmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych
600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłobucku 186.315
750 75023 Starostwo Powiatowe w Kłobucku 3.000
900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie 150.000
921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 202.000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
754 75412 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 10.000
801 80101 Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym 1.700.000
926 92605 Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 50.000
O g ó ł e m :2.301.315 zł.w tym : 1.902.000 150.000 249.315
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