
UCHWAŁA NR XXX/146/2009  

RADY GMINY W OPATOWCU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 165 ust 1 i 2, art. 184 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) roku Rada Gminy uchwala co następuje: 

§  1 .  Zmniejsza się  dochody budżetu gminy na 2009 rok w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2708 – Środki na dofinansowanie

własnych zadań  bieżących gmin(związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw ,

pozyskane z innych źródeł o kwotę 27 893 zł.  

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 92 733 zł w tym: 

1. zmniejsza się w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną , gaz i wodę, rozdziale 40002

– Dostarczanie wody § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 8 168 zł,  

2. zmniejsza się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 –Gospodarka

ściekowa i ochrona wód , § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 1 768 zł,  

3. zmniejsza się w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki

kultury, świetlice i kluby o kwotę 82 797 zł w tym: 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 64 840 zł w tym: 

1. w dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 440 zł  

2. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 39 009 zł w tym: 

3. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 950 zł.  

4. w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 16 231 zł w tym: 

5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże

pożarne o kwotę 2 210 zł w tym: 

§ 4. W uchwale Nr XXVIII/132/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie

zmiany budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”  otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  

2. załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr

1a do niniejszej uchwały”,  

3. załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok ”  otrzymuje przmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,  

4. załącznik Nr 4a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały,  

5. § 3 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala sie plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 332

227 zł i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 331 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”  

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

1) zwiększa się § 4178 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 4 919 zł,

2) zwiększa się § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 082 zł,

3) zmniejsza się § 4278 – Zakup usług remontowych o kwotę 138 684 zł,

4) zwiększa się § 4279 - Zakup usług remontowych o kwotę 1 886 zł,

5) zwiększa się § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 46 000 zł,

1) 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 33 000 zł,

2) § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3 767 zł,

3) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 242 zł

1) rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 13 031 zł w tym: 

a) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 800 zł

b) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 631 zł

c) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł,

2) rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę

3 200 zł 

1) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80 zł,

2) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 130 zł.
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2) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 130 zł.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Malec 
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