
UCHWAŁA NR 6/III/2014
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 23 grudnia 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. Dokonać zwiększenia budżetu o kwotę                                                                         93.761,00 zł           
otrzymaną od Ministra Finansów, zwiekszającą wielkość subwencji ogólnej na 2014 rok

- zwiększyć dochody

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 93.761,00 zł.
Dochody bieżące 93.761,00 zł,
w tym :
- część oświatowa subwencji ogólnej 74.677,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 19.084,00 zł.

- zwiekszyć wydatki

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24.150,00 zł.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin 24.150,00 zł.

Wydatki bieżące 24.150,00 zł,
Wydatki jednostek budżetowych 24.150,00 zł,
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.150,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54. 799,00 zł.
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 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.

Rozdz. 80104 Przedszkola 4.799,00 zł.
Wydatki bieżące 4.799,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 4.799,00 zł,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.799,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14. 812,00 zł.
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 9.996,00 zł.

Wydatki bieżące 9.996,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych 9.996,00 zł,
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.996,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.816,00 zł.
Wydatki bieżące 4.816,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.816,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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