
UCHWAŁA NR 214/LIX/2014
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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. Do uchwały budżetowej wprowadzić  następujące zmiany :

- zwiększyć wydatki

 Dział  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  45.000,00 zł.
 Rozdz.  75023  Urzędy gmin  45.000,00 zł.
   Wydatki majątkowe  45.000,00 zł.
   Inwestycje i zakupy inwestycyjne  45.000,00 zł.
 Dział  900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  292.000,00 zł.
 Rozdz.  90095  Pozostała działalność  292.000,00 zł.
   Wydatki majątkowe  292.000,00 zł
   Inwestycje i zakupy inwestycyjne  292.000,00 zł
   w tym:  
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  190.030,00 zł

§ 2. Deficyt powstały w wyniku dokonanych zmian w wysokości 337.000 zł zostanie 
sfinansowanyprzychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 3. Zwiększenie przychodów nastąpi w par. 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym" na kwotę 337.000 zł.

§ 4. Ustala się następujace limity zobowiązań:

 a/  sfinansowanie przejściowego deficytu jednostki samorządu tertorialnego  1.500.000,00 zł.
 b/  na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu jednostki  2.300.128,33 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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