
UCHWAŁA NR 220/XLVIII/2010 

RADY GMINY W OPATOWIE 

z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit "i" oraz pkt 10, art.51, art. 54, art. 55, art. 57, 

art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym / Dz.U. z 

2001 r. Nr 142 poz. 1591 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. Nr 157 poz. 1240/ w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę              o finansach publicznych / Dz.U. Nr 

157, poz. 1241/ 

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje : 

 

§  1 

 
Wprowadzić zmiany w budżecie w związku z przeznaczeniem kwoty                   w wysokości 

50.000,00 zł. na przeprowadzenie remontu dróg na terenie Gminy Opatów przez Starostwo 

Powiatowe w Kłobucku 

 

- zmniejszyć wydatki 
 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50.000,00 zł. 

    
  Wydatki bieżące 50.000,00 zł. 

  Wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 zł, 
  w tym :  
  - wydatki związane z realizacją ich  

  statutowych zadań 

 

50.000,00 zł. 
 

- zwiększyć wydatki 
 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.000,00 zł. 
    

Rozdz. 75020 -Starostwo Powiatowe 50.000,00 zł. 

   Wydatki bieżące 50.000,00 zł. 
   Dotacje na zadania bieżące 50.000,00 zł. 

 
 
 

 
 

 
 
 



§ 2 

 
 

Wprowadzić zmiany w budżecie w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej 

Gminie Bieruń, w której wystapiły szkody w wyniku wystąpienia ulewnych deszczów 

 

- zmniejszyć wydatki 
 

 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.000,00 zł. 

 
  Wydatki bieżące 5.000,00 zł. 

   Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 zł, 
   w tym :  
  - wydatki związane z realizacją ich 

  statutowych zadań 

 

5.000,00 zł. 
 

 
- zwiększyć wydatki 

 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.000,00 zł. 

    
Rozdz. 85295 -Pozostała działalność 5.000,00 zł. 

   Wydatki bieżące 5.000,00 zł. 

   Dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł. 
 

§ 3 

 
Wymienione zmiany wprowadzić do załącznika nr 7, który określa kwoty dotacji udzielonych z 

budżetu w 2010 roku. 

 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy . 

 

 

§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 Przewodniczący 
 Rady Gminy Opatów  
 Witold Łacny 


