
UCHWAŁA  Nr XXXII/177/17 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 2 marca 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu 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 ze zm.1) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 18702)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie przychodów o kwotę 226.000,00 zł, w tym: 

1) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 226.000,00 zł. 

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 42.000,00 zł, w tym: 

1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne: 

– § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 42.000,00 zł. 

§ 3. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 268.000,00 zł, w tym: 

1) Dział 600 – Transport i łączność: 

a) rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie: 

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

dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 55.000,00 zł (dotacja dla Województwa Opolskiego 

„Remont chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Kujawy”), 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł (dokumentacja projektowa – 

budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) – 

Moszna), 

b) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe: 

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

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł 

(dotacja dla Powiatu Krapkowickiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – Rzepcze”); 

2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne: 

– § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 42.000,00 zł; 

3) Dział 855 – Rodzina: 

a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia: 

– § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00 zł. 

  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260. 
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§ 4.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 907.900,00 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.881.369,94 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 24.640.369,94 zł; 

2) dochody majątkowe 241.000,00 zł. 

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.589.269,94 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 22.592.005,94 zł; 

2) wydatki majątkowe 1.997.264,00 zł. 

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.200.000,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  
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