
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/153/16 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 10.220,00 zł, w tym: 

1) Dział 750 – Administracja publiczna: 

a) rozdz. 75023 – Urzędy gmin: 

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł; 

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie: 

a) rozdz. 80104 – Przedszkola: 

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotę 220,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 10.220,00 zł, w tym: 

1) Dział 750 – Administracja publiczna: 

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie: 

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł; 

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie: 

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe: 

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 220,00 zł. 

§ 3.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 853.370,83 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 26.119.711,10 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 25.229.003,77 zł; 

2) dochody majątkowe 890.707,33 zł. 

                                                      
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984. 
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3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.497.938,71 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 23.372.634,87 zł; 

2) wydatki majątkowe 2.125.303,84 zł. 

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.475.143,22 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Przewodniczący  

Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  
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