
UCHWAŁA  Nr XXIV/131/16 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 2 września 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 

1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym: 

1) Dział 600 – Transport i łączność: 

a) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne: 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 zł (przebudowa drogi gminnej 

ul. Prudnickiej w Strzeleczkach). 

§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym: 

1) Dział 600 – Transport i łączność: 

a) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe: 

– § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000,00 zł (odmulenie rowu w ciągu drogi powiato-

wej nr 1833 O relacji Strzeleczki-Racławiczki); 

– § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł  

(wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra 

do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga – droga powiatowa nr 1811 O 

Kórnica – Dobra); 

2) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 

– § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 15.000,00 zł. 

§ 3.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 853.370,83 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.908.145,89 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 24.579.677,96 zł; 

2) dochody majątkowe 328.467,93 zł. 

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.286.373,50 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 22.338.232,66 zł; 

2) wydatki majątkowe 1.948.140,84 zł. 

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.475.143,22 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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