UCHWAŁA NR XXVI/214/17
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 28 grudnia 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. 2017 r.,
poz. 1875) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz. 2077 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. Załacznik nr 10 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 z 21 grudnia 2016r. "Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budzetu gminy Stare Bogaczowice " ulega zmianie i stanowi załacznik nr 4 do niniejszej
uchwały
§ 4. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 z 21 grudnia 2016 "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 załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: dochody 16.239.468,16 zł; wydatki 21.078.632,64zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dochody
Dział 010. Zwiększa sie plandochodów o 4.800 zł z tytuły sprzedaż gruntów rolnych.
Dział 700. Zwiększa sie plan wydatków o 2.752 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z ytułu najmu lokali
komunalnych.
Dział 750. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.250 zł z tytułu darowizny od osób fizycznych na rzecz
gminy.
Dział756. Zwieksa sie plan dochodów o kwotę 21.306 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu
podatków i opłat lokalnych.
Dział 801. Zwiększa sie plan dochodów o kwotę 42.500 zł z tytułu zwrotu opat za dzieci uczęszczajace do
przedszkola z poza terenu gminy.
Dział 852. Zwiększa sie plan dochodów o kwotę 2.293,75 zł na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro".
Dział 855. Zmniejsza sie plan dochodów o 28.127,20 zł tytułu zmniejszonej dotacji na realizację zadania
"Utworzenie 16 miejsc w żłobku w Strudze"
Wydatki
Dział 600. Zwiększa sie plan wydatków o kwotę 23.150 zł na bieżące wydatki na drogach gminyych oraz
wojewódkich
Dział 700 Zwiększa się plan wydatków o 23.600 zł na bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej.
Dział 750. Zwiększa się plan wydatków o 20.858 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Dział 754. Zwiększa sie plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP.
Dział 852. Zwiększa się plan wydatków o 2.293,75 zł z przznaczeniem na realizację projektu Szansa na
lepsze jutro".
Dział 855. Zwiększa się plan o 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zmniejsza sie plan wydatków
o 28.127,20 zł. w zwiazku ze zmniejszoną dotacją na realizację projektu "Utworzenie 16 miejsc w żłobku w
Strudze".

