
UCHWAŁA NR XXXI/172/2017
RADY GMINY JEJKOWICE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1875), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się się dochody ogółem o kwotę 30 000,00 zł tj. z kwoty 15 945 563,10 zł do kwoty 
15 975 563,10 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł tj. z kwoty 15 945 563,10 zł do kwoty 
15 975 563,10 zł, w tym:

- w dziale 801- Oświata i wychowanie 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 - Wpływy z opłat za 
korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
o kwotę 14 000,00 zł oraz § 0830 Wpływy z usług o kwotę 16 000,00 zł w związku ze zwiększeniem opłat 
za wyżywienie.

§ 2. 1. Zwiększa się się wydatki ogółem o kwotę 30 000,00 zł tj. z kwoty 17 001 565,37 zł do kwoty 
17 031 565,37 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 30 000,00zł tj. z kwoty 15 342 808,05 zł do kwoty 
15 372 808,05 zł , w tym:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4220 Zakup 
środków żywności o kwotę 30 000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Wojaczek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 7211
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