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UCHWAŁA NR XXIV/193/2016
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 355.150,00 złotych w:
Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 347.500,00 złotych,
R. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 347.500,00 złotych,
,,§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 347.500,00 złotych,”
Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.650,00 złotych,
R. 80104 – Przedszkola o kwotę 7.650,00 złotych,
,,§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.650,00 złotych.”.
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 355.150,00 złotych w:
Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 54.000,00 złotych,
R. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34.000,00 złotych,
Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 220.000,00 złotych,
R. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 220.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 220.000,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 220.000,00 złotych,
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Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 złotych,
R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 złotych,
Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 38.250,00 złotych,
R. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.600,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 30.600,00 złotych, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.700,00 złotych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.700,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.900,00 złotych,
R. 80104 – Przedszkola o kwotę 7.650,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 7.650,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.650,00 złotych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.650,00 złotych,
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000,00 złotych,
R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 złotych,
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.900,00 złotych,
R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7.900,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 7.900,00 złotych, z tego:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.900,00 złotych,
Dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10.000,00 złotych,
R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 10.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych, z tego:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 złotych.
§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji
w 2016 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
Lp. 6,
kolumna 5, 6, kwotę 180.000,00 złotych zastępuje się kwotą 200.000,00 złotych,
Zadania nowe:
Lp. 25, otrzymuje brzmienie:

25.

600

60016

Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla
mieszkaniowego w miejscowości Puszyna
Modernizacja drogi (do tzw. Osiedla) - fundusz
sołecki wsi Puszyna
Razem 25.

25 500,00

25 500,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

39 500,00

39 500,00

0,00

2016
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Lp. 27, otrzymuje brzmienie:

27.

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy
Ligockiej w kierunku posesji nr 83 i 84
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy
Ligockiej w kierunku posesji nr 83
i 84 - fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka
Razem 27.

87 000,00

87 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

102 000,00

102 000,00

0,00

2016

dodaje się:
Lp. 52. Dz. 754 R. 75412
Treść: Zakup systemu łączności DSP dla OSP Węża
Nakłady w 2016 r. – 5.000,00 złotych,
Źródła finansowania:
- budżet gminy –5.000,00 złotych,
- inne źródła – X.
Termin zakończenia (rok) – 2016.
§ 4. W załączniku nr 7 do uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok – „Dotacje udzielone w 2016 roku” wprowadza
się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 7.900,00 złotych,
Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 10.000,00 złotych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Ryszard Duś

