
UCHWAŁA NR XXIX/182/17
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok

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)) w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)2)  Rada Miejska w Osieku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25.100,00 zł w Dziale 801 ,,Oświata i wychowanie”, 
rozdział 80101 ,,Szkoły podstawowe” z tego: § 2460 ,,Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych” w kwocie 20.000,00 zł; § 0960 ,,Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej” w kwocie 5.100,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.100,00 zł w dziale 801 ,,Oświata i wychowanie”, rozdział 
80101 ,,Szkoły podstawowe” z tego: § 4210 ,,Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.600,00 zł; § 
4240 ,,Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20.000,00 zł; § 4700 ,,Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Witold Nasternak

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579,
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1607
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