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Kutni wojlwdzkie

UCHWALA Nr XLVII / 185/ 2010
RADY GMINY OPOROW
z dnia 8 pazdziernika 2010 roku.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w
sprawie uclrwalenia budzetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian w budzecie gminy .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2,
art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 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. 1 1 1 1 , Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211,
212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) i art. 121 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajq.ce ustawy o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Oporow
uchwala, co nastepuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia
2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza si§
nastepuJ3.ce zmiany:
1. Tabela Nr 4 „ Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r." otrzymuje
brzmienie okreslone w zalqczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly.
2. Tabela Nr 8 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodkow
pochodz£j.cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci w 2010 r."
otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwary.
3. Tabela Nr 11 „ Plan wydatkow na zadania realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2010" otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku Nr 3 do
niniejszej uchwaly.
§ 2. Dokonuje si£ zmian w planach dochodow budzetowych w roku 2010
/ ogolem zwigkszenia o kwot£ 55.364,00 zl /, w tym:
1. DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWAN1E W ENERGHJ
ELEKTRYCZN4, GAZ I WOD^
- zwieksza sic § 6207 Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych
mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach
budzetu srodkow europejskich, o kwote 311.364,00 zi na dochody

majsjtkowe - srodki na inwestycje z udzialem srodkow unijnych
2. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
- ztnniejsza sie § 6290 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin,
pozvskane z innych zrodel, o kwote 256.000,00 zl na dochody majqtkowedotacje i srodki przeznaczone na inwestycje w zakresie zadania pn." Budowa
przydomowych oczyszczalni sciekow"
§ 3. Dokonuje si£ zmian w planach wydatkow budzetowych w roku 2010
/ ogolem zwi^kszenie o kwot£ 55.364,007, w tym:
1. Dz. 400 DOSTARCZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI^
ELEKTRYCZN4, GAZ I WOD1J
- zwieksza sie rozdz. 40002 Dostarczanie wody,
o kwote_ 311.364,00 zl na wydatki majijtkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym z udziaiem srodkow LIE w zakresie zadania pn.
" Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Kurow Wies gmina Oporow"
/srodki z budzetu UE/
- zwieksza sie rozdz. 40002 Dostarczanie wody,
o kwot$ 155.816,00 zf na wydatki maj^tkowe- inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym z udziaiem srodkow UE w zakresie zadania pn.
" Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Kurow Wies gmina Oporow"
/ srodki z budzetu krajowego - gmina/
- ztnniejsza sie rozdz. 40002 Dostarczanie wody,
o kwot§ 468.000,00 zl na wydatki majijtkowe -inwestycje i zakupy
inwestycyjne w zakresie zadania pn." Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
we wsi Kurow Wies gmina Oporow"
- zwieksza sie rozdz. 40002 Dostarczanie wody,
o kwot$ 820,00 zl na wydatki biezqce - zadania statutowe w zakresie
dostarczania wody mieszkancom gminy
2. Dz. 600 TRANSPORT I L^CZNOSC
-zwieksza sie rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
o kwot§ 6.300,00 zl na wydatki biez^ce-zadania statutowe w zakresie
utrzymania drog gminnych
3. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
- zwieksza sie rozdz. 75023 Urzad Gminy,
o kwote 311.364,00 zl na wydatki majqtkowe- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w zakresie zadania pn." Rozbudowa budynku Urz^du Gminy".
4. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
- zmmejsza sie rozdz,. 80113 Dowozenie uczniow do szkol,
o kwot? 6.300,00 zl na wydatki maja^tkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne w zakresie zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego".

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
- zmniejsza si? rozdz. 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wocL
o kwote_ 256.000,00 zl na wydatki majatkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne w zakresie zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni
sciekow".
§ 6.Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.
§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia i podlega ogloszeniu.
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