
RAD A GMINV OPOROW
99-322 oPor6w UCHWALA Nr XIII 751 /2011

pow. Kutno, woj. lodzkie

RADY GMINY OPOROW
z dnia 28 grudnia 2011 roku.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania
zniian w budzecie gminy .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57
oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku Przepisy wprowadzajqce ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241) Rada Gminy Oporow uchwala, co nast^puje:

§ l.W uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Oporow z dnia 28 lutego 2011 r. w

sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok wprowadza si§ nast^pujq.ce zmiany:

I. Dokonuje si£ zmian w planach dochodow budzetowych w roku 2011
/ogolem zwigkszenie dochodow o kwotq 19.605,00 zl/

1. Dz. 758 ROZNE ROZLICZENIA
r

- zwieksza sie § 2750 Srodki na uzupelnienie dochodow gmin,

dochody biez^ce - wlasne o kwot£ 19.605,00 zl, pochodzaj^e ze srodkow
rezerwy subwencji ogolnej

II. Dokonuje si£ zmian w planach wydatkow budzetowych w roku 2011
/ogolem zwigkszenie wydatkow o kwotg 19.605,00 zl/

1. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI^
ELEKTRYCZN4, GAZ I WOD^

- zwieksza sie rozdz. 40002 Dostarczanie wody.,
o kwot£ 35. 000,00 zl na wydatki biez^ce - zadania statutowe
zwia^zane z dostarczaniem wody

2. Dz. 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJ^CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWI^ZANE Z ICH POBOREM



- zwieksza sie rozdz. 75647 Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych
naleznosci budzetowych , o kwot£ 1.000,00 zl na wydatki biezqce-
wynagrodzenia i pochodne, zwi^zane z wyplatq. prowizji dla inkasentow
podatkow i oplat
3. Dz. 757 OBSLUGA DiAJGU PUBLICZNEGO
- zwieksza sie rozdz. 75702 Obsluga papierow wartosciowych.. kredytow

i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego
o kwot£ 10.000,00 zl na wydatki biez^ce - obsluga dlugu gminy

4. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE/ zwie>sz. o 91.605,00zl/
- zwieksza sie rozdz. 80101 Szkoly podstawowe, o kwotf 81.605,00 zl

na wydatki biez^ce- wynagrodzenia i pochodne
/ Oporow - 36.605,00 zl ; Szczyt - 45.000,00 zl/

- zwieksza sie rozdz. 80113 Dowozenie uczniow do szkol,
o kwot^ 10.000,00 zl na wydatki biez^ce - zadania statutowe
zwiajzane z utrzymaniem autobusow szkolnych

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

- zwieksza sie rozdz. 90015 Oswietlenie ulic, placow i drog. o kwot^
15.000,00 zl na wydatki biez^ce - zadania statutowe, zwiazane z
oswietleniem drog.

6. Dz. 600 TRANSPORT I L4CZNOSC
- zmnieisza sie rozdz. 60016 Drogi publiczne sminne,

o kwotg 20.000,00 zl na wydatki bieiqce- wynagrodzenia i pochodne

7. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zmnieisza sie rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
o kwotg 8.000,00 zl na wydatki biezqce - zadania statutowe

8. Dz. 710 DZIALALNOSC USLUGOWA
- zmnieisza sie rozdz. 71004 Plany zasospodarowania przestrzennego,
o kwotg 10.000,00 zl na wydatki biezcice- zadania statutowe w zakresie

wydatkow zwiqzanych z opracowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
9. Dz. 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA

- zmnieisza sie rozdz. 75023 Urzad Gminy, o kwotq 80.000,00 zl na wydatki
biezqce- wynagrodzenia i pochodne

- zmnieisza sie rozdz. 75095 Pozostala dzialalnosc, o kwotg 15.000,00 na
wydatki biezqce- wynagrodzenia i pochodne

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si§ Wqjtowi Gminy Oporow.

§ 7. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu.

/1 / i/ • ;

•r>ff Wskfenw /?:•••:


