
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/269/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok 

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

z 2016 r. poz. 446 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zm.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada 

Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 25.000,00 złotych w: 

Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.000,00 złotych, 

R. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.000,00 złotych, 

„§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000,00 złotych.” 

§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 25.000,00 złotych w: 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 złotych, 

R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 złotych, 

Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych, z tego: 

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 złotych, w tym: 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000,00 złotych, 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 złotych, 

R. 80104 – Przedszkola o kwotę 15.000,00 złotych, 

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 złotych, z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 złotych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa. 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 

Ryszard Duś 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 2098
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