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UCHWALA Nr VII 727/2011
RADY GMINY OPOROW
z dnia 29 czerwca 2011 r.
\ sprawie dokonywania zmian w budzecie gminy.

lOOZW'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorziuizie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i
Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) oraz art. 211 ust.l, art. 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z 2010 r. Nr 28, poz.160, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr
238, poz.1578 oraz Nr 257, poz.1726) Rada Gminy Oporow uchwala, co
nast^puje:
§ 1 . Dokonac nast^pujijcych zmian planow wydatkow budzetowych w roku
2011 /zmniejszenia i zwi^kszenia o kwot£ 9.100,00 zl, w tym:
1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiekszyc rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzadu terytoriainego, o
kwot£ 2.500,00 zl, w zakresie wydatkow biez^cych - zadah statutowych,
zwiijzanych z promocj^ gminy.
2. Dz. 758 ROZNE ROZLICZENIA
- zmniejszvc rozdz. 75818 Rezerwy ogolne i cetowe, o kwot£ 2.500,00 zl
w zakresie wydatkow biezqcych - zadan statutowych dotycz^cych rezerwy
ogolnej.
3. Dz. 852 POMOC SPOLECZNA
- zwiekszyc rozdz. 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore
swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach \ centrum
integracji spolecznei, o kwot^ 600,00 zl, w zakresie wydatkow biez^cychwynagrodzen i pochodnych, zwiijzanych z 20% udzialem gminy w kosztach
finansowania skladek na ubezpieczenia zdrowotne

y

- zwiekszyc rozdz, 85216 Zasifld stale, o kwote^ 6.000,00 zl w zakresie
wydatkow biezacych - swiadczen na rzecz osob fizycznych, zwiqzanych z 20%
udzialem gminy w kosztach finansowania realizacji zasilkow starych
- zmniejszvc rozdz. 85228 Uslugi oiriekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze,
o kwot£ 6.600,00 zl w zakresie wydatkow biezacych - zadan statutowych
dotycz^cych oplat za pobyt podopiecznych w domach pomocy spolecznej
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si£ Wojtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu.
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