Uchwała nr XIV.97.2015
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2015.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. 2015r., poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( tj. Dz.U. 2013r. poz. 885 z póżn.zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi
z tego:
a) dochody bieżące – 18.852.806,31 zł,
b) dochody majątkowe – 3.825.771,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi
z tego:
a) wydatki bieżące – 17.024.527,31 zł,
b) wydatki majątkowe – 4.892.883,00zł

6.700,00 zł
22.678.577,31 zł

6.700,00 zł
21.917.410,31 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
/-/Jolanta Kuczewska

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XIV.97.2015 w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na 2015r.
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I. Zmiany w planie dochodów wprowadzono z tytułu:
Otrzymania następujących darowizn:
- od Nadleśnictwa Lwówek Śląski kwota 200,00zł na Świetlicę w Starej Kamienicy na realizację
projektu „Zbudujemy obraz aktywnej świetlicy”
- od Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego dla najlepszego ucznia Gimnazjum w kwocie 400,00zł
- darowizny na promocję gminy w kwocie 450,00zł
Wpłaty renty planistycznej w kwocie 6.520,00zł
Zmniejszenia dotacji o kwotę 870,00zł na zadanie Oczyszczanie Gminy z wyrobów zawierających
azbest.
Zmiana klasyfikacji budżetowej za wynajem autobusów szkolnych – 26.300,00zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z PROW na zadanie „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszyce”.
II. Zmiany w planie wydatków wprowadzono z tytułu:
Zwiększenia środków o kwotę 200,00zł na świetlicę w Starej Kamienicy.
Zwiększenia środków na wypłatę stypendium dla ucznia w Gimnazjum w kwocie 400,00zł
Zwiększenia środków na promocję gminy o kwotę 450,00zł.
Zwiększenia środków o kwotę 6.520,00zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kamienica w
2015r.
Zmniejszenia wydatków o kwotę 870,00zł na zadanie Oczyszczanie Gminy z wyrobów
zawierających azbest.

