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UCHWAŁA NR XXV/207/2016
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 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 ze zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. z 2016 r. poz. 1984) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 93.255,00 złotych w:
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 27.729,00 złotych,
R. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę
8.000,00 złotych,
,,§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 8.000,00 złotych,”
R. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę
19.729,00 złotych,
,,§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego o kwotę 19.729,00 złotych.”
Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.751,00 złotych,
R. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 8.751,00 złotych,
,,§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.751,00 złotych,”
Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.775,00 złotych,
R. 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000,00 złotych,
,,§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000,00 złotych,”
R. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.775,00 złotych,
,,§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.775,00 złotych.”
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 93.255,00 złotych w:
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 26.255,00 złotych,
R. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 26.255,00 złotych,
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Wydatki bieżące o kwotę 26.255,00 złotych, z tego:
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 26.255,00 złotych,
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 67.000,00 złotych,
R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 67.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 67.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 67.000,00 złotych.
§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji
w 2016 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania nowe:
Lp. 6,
kolumna 5, 6, kwotę 130.000,00 złotych zastępuje się kwotą 63.000,00 złotych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Ryszard Duś

