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UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62,
poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 27.943,00 złotych w:
Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.943,00 złotych,
R. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
2.943,00 złotych,
,,§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.943,00 złotych,”
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000,00 złotych,
R. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 złotych,
,,§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 25.000,00 złotych.”.
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 27.943,00 złotych w:
Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.943,00 złotych,
R. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.943,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 7.943,00 złotych, z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.943,00 złotych,
Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.000,00 złotych,
R. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000,00 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.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Ryszard Duś

