UCHWAŁA NR XXII/180/17
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2017
Na podstawie art 18,ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienic plan dochodów oraz plan wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i
załacznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 grudnia
2016 roku "Zadania inwestycyjne budżetu gminy " ulega zmianie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 z 21 grudnia 2016 r. "Przychody budżetu" ulega
zmianie i stanowi załacznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załacznik nr 12 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 z 21 grudnia 2016 r. "Wydatki na realizację zadań
finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"
ulega zmianie i stanowi załacznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: dochody 14.921.855,08 zł; wydatki 18.899.639,56 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Dochody.
Dział 010. Zwiększa się plan dochodów o 73.920 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży
nieruchomości rolnych.
Dział 600. Zwiększa się plan dochodów o 25.000 zł z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w
Wałbrzychu z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych. Zwieksza sie plan o 128.000 zł z
tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Dział 700. Zwieksza sie plan dochodów o kwotę 7.900 zł. z tytułu odsetek bankowych oraz rozliczeń z tutułu
funduszu remontowego zasobu komunalnego.
Dział 750. Zwiększa się plan dochodów o 5.500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
Dział 758. Zwieksza się plan dochodów o 20.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokacie
bankowej.
Dział 852. Zwiększa się plan dochodów o 1.680 zł z tytułu opłat wnoszonych za usługi opiekuńcze oraz
uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Wydatki.
Dział 600.Zwiększa się planu wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na utrzymaniem poboczy dróg
powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu. Zwiększa się plan
wydatków o 60.000 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe na drogach gminnych. Zwieksza sie plan
wydatków o 128.000 zł na Odbudowę infrastruktury drogowej w gminie Stare Bogaczowice.
Dział 630. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie i zbudowanie
nowych szlaków pieszych i rowerowych wokół Trójgarbu.
Dział 750. Zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania biezące urzędu gminy (
środki z lokaty bankowej) .
Dział 800.Zwiększa się plan wydatków o 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na
podstawie wyroku sądu z tytułu rozwiazania umowy o pracę.
Dział 852. Zmian polega na przekwalifikowaniu wydatku z § 401 na § 417.
Dział 900. Zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na kosiarki.

