
UCHWAŁA XXXV/255/2017
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust .2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875) i art. 211, 212 ,217 ust. 2, pkt 5 i 6  ustawy 
z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z  2017 r. Dz. U. poz. 2077)   Rada Gminy 
Skoroszyce uchwala, co następuje :

§ 1. 

I.  Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę  - 0,00 z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę  - 46 952,00 w tym:

1) dochody bieżące o kwotę -  45 952,00

2) dochody majątkowe o kwotę - 1 000,00

- zgodnie z załącznikiem  nr 1; tabela  1  do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę  -  46 952,00 w tym:

1) dochody bieżące o kwotę  -   46 952,00

- zgodnie z załącznikiem  nr 1; tabela  2  do niniejszej uchwały.

§ 2. 

W uchwale Nr XXV/179/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. 

Po wprowadzeniu zmian  budżet na  rok 2017 wynosi:

1. Dochody:   22 559 858,00 w tym:

- dochody bieżące w wysokości :       21 811 125, 00

- dochody majątkowe w wysokości:      748 733 ,00 z tego: dotacje na zadania zlecone:    6 838 550,67

2. Przychody:    1 211 565,00

3. Wydatki:      23 576 423,00 w tym:

- wydatki bieżące w wysokości:      20 748 275,00

- wydatki majątkowe w wysokości:  2 828 148,00  z tego: wydatki na zadania zlecone: 6 838 550,67

4. Rozchody:    195 000,00

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: B9D568E6-4B95-42D6-9744-726E76DD9919. Podpisany Strona 1



§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/255/2017

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zwiększenia dochodów w złotych

Tabela 1

I.  Dochody bieżące
700 Gospodarka mieszkaniowa 13 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 115,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa ,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów 
o podobnym charakterze

11 885,00

758 Różne rozliczenia 32 952,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
32 952,00

2750 Środki na uzupełnienie 32 952,00
Razem dochody bieżące – zwiększenia 45 952,00
II. Dochody majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000,00
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)  między 
jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00

Razem dochody majątkowe – zwiększenia 1 000,00
Ogółem zwiększenia dochodów 46 952,00

Zmniejszenia dochodów w złotych

Tabela 2

I.  Dochody bieżące
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

13 837,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

13 837,00

0320 Podatek rolny 13 837,00
758 Różne rozliczenia 32 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 32 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 32 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 115,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 115,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

1 115,00

Razem dochody bieżące – zmniejszenia 46 952,00
Ogółem zmniejszenia dochodów 46 952,00
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