
RADA GJVUNY OPOROW
99-322 Oporow

POW. Kutno, woj. lodzkie UCHWALA Nr X/37/ 2011

RADY GMINY OPOROW
z dnia 30 wrzesnia 2011 roku.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. \
sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian 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 samorza^lzie gmimiym (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 wprowadzajqcc 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 st£ naste_puj^ce zmiany:

1. Tabela Nr 4 „ Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje
brzmienie okreslone w zalijczniku nr 1 do niniejszej uchwaty

2. Tabela Nr 9 ,,Przychody i rozchody budzetu w 2011 r." otrzymuje
brzmienie okreslone w zalaczniku nr 2 do niniejszej uchwaly

3. l.W budzecie zwi^ksza siej rezerwe^ celowij o kwote_ 200.000,00 zl

na realizacjej zadan wlasnych w zakresie bieza^cego funkcjonowania szkol
podstawowych i gimnazjow.

2. Rezerwa celowa w budzecie gminy stanowi kwot? 212.500,00 zl.

§ 2. Dokonuje si£ zmian w planach dochodow budzetowych roku 2011.
/ogolem zwiqkszenie dochodow o kwot<* 22.468,00 zl/:

1. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIIJ
ELEKTRYCZN^, GAZ I WODF^

- zwieksza sie § 0690, Wplywy z roznych oplat
o kwot$ 400,00 zl dochody bieza^ce- wlasne, pochodza^ce z kosztow

upomnien
- zwigksza sig § 0920 Qdsetki pozostatc

o kwot^ 800,00 zl dochody bieztjce- wlasne, pochodza^ce z odsetek
2. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwieksza sie § 0470 Wpiywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci



o kwot£ 600,00 zl dochody biezi[ce-wlasne, pochodz3.ce z opiat za
uzytkowanie wieczyste

- zwieksza sie § 0920 Odsetki pozostale
o kwot£ 400,00 zl dochody biez^cc- wlasne, pochodzajoe z odsetek

3. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

- zwieksza sie § 6290 Srodki na dofmansowanie wlasnych inwestycji
gmin, pozyskane z innych zrodel

o kwot£ 17.000,00 /I dochody majqtkowe — srodki przeznaczone na
zakupy inwestycyjne, z tytutu darowizn otrzymanych na zakup
samochodu strazackiego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorzewie

4. 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 sig § 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych, o kwot^
1.000,00 z\y biezijce- wiasne, pochodza^ce z wptat podatku od cc

- zwigksza sic j$ 0690 W plywy z roznych oplat
o kwot£ 400,00 zl dochody biczijce- wlasne, pochodza^ce z wplat kosztow
upomnienia
- zwieksza sie § 0910 Odsetki od nieterminowych wplat podatkow i optat,
o kwot^ 200,00 zl dochody biez^ce- wlasne, pochodzajce z wplat odsetek

5. Dz. 758 ROZNE ROZLTCZENIA
- zwieksza sie § 0920 Qdsetki pozostale,
o kwot^ 468,00 zl dochody biezqce- wlasne, pochodza^ce z odsetek od lokat
bankowych over night

6. Dz. 801 OSWIATA 1 WYCHOWANIE
- zwieksza sie § 0570 Grzywny, mandaty i innc kary pieniezne od osob
fizycznych, o kwot^ 1.200,00 zl dochody biezqcc - wlasne, pochodzace z
wplat kar pienie_znych

§ 3. Dokonuje si^ zmian w planach wydatkow budzetowych w roku 2011.
/ogolem zwigkszenie wydatkow o kwotq 222.468,00 zU

1. Dz. 600 TRANSPORT I L^CZNOSC
- zwieksza sic rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,

o kwotf 15.000,00 zl na wydatki maj^tkowe- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w zakresie zadania pn." Zakup pluga do odsniezania drog
gminnych"



2. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

- zwieksza sie rozdz. 75412 Qchotnicze straze pozarne,
o kwot£ 19.000,00 zl na wydatki majijtkowe — zakupy inwestycyjne na
zakup samochodu strazackiego dla OSP Skorzewa w ramach gotowosci
bojowej

- zwieksza sie rozdz. 75412 Ochotnicze straze pozarne,
o kwot£ 1.000,00 zl na wydatki biezqce- zadania statutowe
wzakresie wydatkow zwiazanych z gotowoscia^bojowa^ OSP Skorzewa
3. Dz. 801 OSW1ATA I WYCHOWANIE

- zwieksza sie rozdz. 80101 Szkoly podstawowc,
o kwot£ 100.000,00 zl na wydatki bieza^ce- rezerwa celowa
w zakresie funkcjonowania dwoch szkoi podstawowych w Oporowie

i w Szczycie
- znmiejszct s/V rozdz. 80101 Szkoly podstawowe,
o kwotg 3.000,00 zl na wydatki majc\tkowe — inwestycje
w zakresie zadania pn. " Termomodernizacja Szkoly Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Szczycie. "

- zwigksza si^ rozdz. 80110 Gimnazja,
o kwot^ 100.000,00 na wydatki biezi|ce- rezerwa celowa
w zakresie funkcjonowania dwoch gimnazjow w Oporowie i w Szczycie
/w tym 7.000,00 zl zwrot za oddzial przedszkolny dla PG - w ZS Szczyt/

- zwieksza sie rozdz. 80103 Qddzialy przedszkolnc w szkolach
podstawowych,
0 kwot£ 10.000,00 na wydatki bie/i|ce- wynagrodzenia i pochodne
w zakresie funkcjonowania dwoch oddzialow przedszkolnych w Oporowie
1 w Szczycie

- zwieksza sie rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc,
o kwotf 468,00 zl na wydatki biez^ce- wynagrodzenia i pochodne
w zakresie 20% udzialu gminy w kosztach prac komisji egzaminacyjnych
powotanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli

4. Dz. 852 POMOC SPOLECZNA
- znmiejsza sie rozdz. 85228 Uslugi opiekuncze i spec/alistyczne iislugi

opiekuncze,
o kwo1% 12.000,00 zl wydatki bieiqce-zadania statutowe, w zakresie oplal
za pobyt podopiecznych w domach pomocy spolecznej

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

- zwieksza sie rozdz. 90095 Pozostala dzialalnosc,
o kwot£ 2.000,00 zl na wydatki majqtkowe - inwestycje i zakupy

inwestycyjne w zakresie zadania pn. ,,Rekreacja nad woda^- budowa
pomostu przy stawie wodnym w Oporowie oraz zakup czterech jednostek
plywajacych"



- zmniejszci sie rozdz. 90095 Pozostala dzialalnosc,
o kwot% 10.000,00 zl wydatki biezqce- zadania statutowe w zakresie
opracowania PGO i OS wraz z prognozami

§ 4. Planowane dochody przewyzszaja^ce planowane wydatki stanowia_
planowanij nadwyzke^ budzetu w kwocie 94.339,76 zh

§ 5. 1. Zwi?ksza si? PRZYCHODY budzetu o kwote^ 200.000,00 zl.
2. Przychody budzetu stanowi^. kwot? 550.000,00 zl i pochodzq. z kredytu

w kwocie 350.000,00 zl oraz z wolnych srodkow w kwocie 200.000,00 zl.
3. Nadwyzk? budzetu, wolne srodki oraz kredyt dlugoterminowy

przeznacza si? na rozchody zwiazane ze splata^ wczesniej zacia^gni^tych
zobowia^zah.

§ 6.Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Oporow.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu.

nn,r aldemar Ryszard tor
WA-4705



RADA GMJNY OPOROV,
99-322 Oporow

now. Kutno, woj. iodzkie

ZalsjcznikNr I
Do Uchwaly Rady Gminy Oporow Nr X/37/2011

zdnia 30.09.2011

TABELA NR 4 'Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r,1

Lp.

1

1.

2.

3.

4.

Dziai

2

750

750

801

801

Rozdz.

3

75023

75095

80101

80101

r

4

Nazwa zadania
inwestycyjnego

5

Rozbudowa budynku
Urz^du Gminy

Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Ustug

Publicznych Wojewodztwa
Lodzkiego (Wrota Regionu

todzkiego)

Odnawialne zrodta energii
w Gminach ZGRK- etap I-

montaz instalacji
solarnych do

podgrzewania c.w.u. na
budynku Szkoty
Podstawowe] i

Publicznego Gimnazjum w
Szczycie

Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej i

Publicznego Gimnazjum w
Szczycie

ta_czne koszty
finansowe

6

1.000,00

10.756,71

9. 000,00

2. 000,00

Planowane wydatki

rok budzetowy
2011

(8+9+10+11)

7

1.000,00

10.756,71

9. 000,00

2. 000,00

z tego zrodla finansowania

dochody
wtasne jst

8

1.000,00

10.756,71

9. 000,00

2.000,00

kredyty
i

pozyczki

9

X

X

X

X

srodki
pochodza^ce

z innych
zrddet*

10

X

X

X

X

srodki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

u.f.p.

11

X

X

X

X

Jednostka
organizacyjna

realizuja^ca
program lub

koordynuja_ca
wykonanie
programu

12

Gmina Oporow

Wojewodztwo

ZGRK w Kutnie

ZGRK w Kutnie



5.

6.

7.

8.

9.

900

921

600

900

754

90001

92109

60Q1G

90095

75412

Budowa przydomowych
oczyszczalni sciekow -

dokumentacja techniczna

Modernizacja swietlicy
gminnej w miejscowosci
Kamienna gmina Oporow

Zakup ptuga do
odsniezania dreg

gminnych

Rekreacja nad woda^ -
budowa pomostu przy

stawie wodnym w
Oporowie oraz zakup
czterech jednostek

ptywaj^cych

Zakup samochodu
strazackiego dla

Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Skorzewie

Ogotem

ffooo,oo

28.682,70

15.000,00

2.000,00

19.000,00

110.439,41

23.000,00

28.682,70

15.000,00

2.000,00

19.000,00

110.439,41

23.000,00

28.682,70

15.000,00

2.000,00

2.000,00

93.439,41

•

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C-17.000,00

17.000,00

X

X

x

X

X

X

Gmina Oporow

Gmina Oporow

Gmina Oporow

Gmina Oporow

Gmina Oporow

X

* Wybrac odpowiednie oznaczenie zrodia
finansowania:
A. Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B- Srodki i dotacje otrzyrnane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora
finansow publicznych
C. Inne zrodta

(** kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego)

PRZEWODN1C

JdzefKuros



RADAGMINYOPOROW
^'. '-3>'2 Uporow

10 vv. ivutno, woj.lodzkie

Zahjcznik Nr 2 Do Uchwaly
Rady Gminy Oporow Nr X/37/2011

z d n i n 30 .09.2011

TABELA NR 9 - ,,Przychody i rozchody budzetu w 2011 r."

Lp.

1

Tresc

2

PRZYCHODYogotem:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kredyty

Pozyczki

Pozyczki na finansowanie zadah realizowanych
z udziaiem srodkow pochodzqcych z budzetu UE

Splaty pozyczek udzielonych

Prywatyzacja majaj:ku jst

Nadwyzka budzetu z lat ubieglych

Papiery wartosciowe (obligacje)

Inne zrodia (wolne srodki )

ROZCHODY ogotem:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spiaty kredytow

Sptaty pozyczek

SpJaty pozyczek otrzyrnanych na finansowanie
zadah realizowanych z udzialem srodkow
pochodz^cych z budzetu UE

Udzielone pozyczki

Lokaty

Wykup papierow wartosciowych (obligacji)

Rozchody z tytutu innych rozliczeh

Klasyfikacja
§

3

§952

§952

§903

§951

§944

§957

§931

§955

§992

§992

§963

§991

§994

§982

§995

Kwota
2011 r.

4

550.000,00

350.000,00

200.000,00

644.339,76

632.759,76

11.580,00


