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Gminy Opoczno na rok 2015.

V

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, 212, 235, 236,
ustawy z dnia 'i.'7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646,
z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miejska w
Opocznie uchwala, co następuje:

o kwotę 51.334,30 zł, w tym dochody majątkowe
do niniejszej uchwały.
2.Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami się o kwotę 24.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno
zwiększa się o kwotę 30,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

się zmian:
1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.051.334,30 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, które zwiększa się o kwotę 24.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały,
3. W planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2015 roku określone w
załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dokonuje

§ 3.

Budżet

po zmianach wynosi:

dochody
w tym:

100.632.584,63
dochody
dochody

wydatki
w tym:

bieżące

majątkowe

96.196.939,63
4.435.645,00

100.457.653,46
wydatki
wydatki

bieżące
majątkowe

88.456.322,85
12.001.330,61

§ 4. Zmienia się kwota nadwyżki budżetu gminy, do wysokości 174.931, 17 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 5. 1.Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł, jako wolne środki, które zostaną
przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2.Plan wolnych środków po zmianie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały i w całości te środki
zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 6. 1.Przenosi się

środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania oświatowe, w kwocie 764.560,00
z przeznaczeniem zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
2.Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.090,00 zł i przeznacza na zwiększenie
wydatków w dziale: 926 - Kultura fizyczna.
zł,

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego Kryta
plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia

się

budżetu

Fala"

gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

się zmian w planie wydatków ponoszonych w ramach funduszu
Nr 9 i 9a, do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje
załącznikiem

kwoty planowanych do udzielenia dotacji z

Pływalnia „Opoczyńska

sołeckiego,

zgodnie z

§ 1 O. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie
§ 12.

Uchwała

uchwały

powierza

się

pochodzących

Burmistrzowi Opoczna.

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

z

budżetu

Plan finansowy

zakładu budżetowego

Załącznik

Nr 7
do Uchwały Nr XIII /2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Jednostka: Kryta

Pływalnia "Opoczyńska

Fala"

Stan środków obrotowych na początek roku

0750

Dochody 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

0830

Wpływy

0920

Pozostałe

2650

z

usług

17 000,00
950 000,00

odsetki

100,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład
budżetowy

Koszty

577 000,00
1 521 474,00

wynagrodzeń

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 000,00

4110

Składki

na ubezpieczenia społeczne

97 600,00

4120

Składki

na Fundusz Pracy

10 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materia/ów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

4360

Opłaty

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

7 ooo.oo

4410

Podróże służbowe

6 000,00

4440

Odpisy na

4520

Opłaty

4530

Podatek od towarów i

usług

z

526 000,00

163 000,00
50 000,00
470 000,00

remontowych

tytułu

zakupu

telekomunikacyjnych

krajowe

zakładowy

na rzecz

usług

58 500,00

fundusz

budżetów

świadczeń

jednostek

usług

(VAT).

socjalnych

samorządu

terytorialnego

3 700,00

16 774,00
1 000,00
2 000,00

