UCH WAŁA Nr XX XI/ 170/ 17
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, 1984, 2260) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 256.000,00 zł, w tym:
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
– § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000,00 zł (zakup
samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP);
2) Dział 852 - Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
– § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.000,00 zł.
§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 256.000,00 zł, w tym:
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
– § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę
250.000,00 zł (dotacja dla OSP w Łowkowicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego
wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczej);
2) Dział 852 - Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
– § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,00 zł.
§ 3.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 681.900,00 zł.
2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.135.319,94 zł, w tym:
1) dochody bieżące 24.894.319,94 zł;
2) dochody majątkowe 241.000,00 zł.
3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.617.219,94 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 22.789.955,94 zł;
2) wydatki majątkowe 1.827.264,00 zł.
4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.200.000,00 zł.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński
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