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Uchwała Nr XXXII/30/2016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
1tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 4461 oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych 10z. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami l, Rada Gminy
w Birczy uchwala, co następuje:

§
l.Zwiększa
się dochody budżetu
uchwały.
2.Zwiększa się wydatki budżetu
uchwały.
3.Zmniejsza się wydatki budżetu
uchwały.
4.Zwiększa się wydatki budżetu
uchwały.

o kwotę

l

40.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej

o kwotę 40.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem

nr 2 do niniejszej

o kwotę

89.461,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej

o kwotę

89.461,69 zł. zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszej

§2

Wykonanie uchwaty powierza się Wójtowi Gminy Bircza.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy w Birczy

GVVlZ'l~

/:~

Grazyna CWan

Załącznik
r l do uchwały Rady Gminy Bircza
r XXXI1/30/2016 z dnia 17 października 2016 roku
Dochody w dostosowaniu
Dział

Rozdział

§

do klasyfikacji

budżetowej

Wyszczególnienie

Kwota

zwiększenie
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek
osobowości
nieposiadających
prawnej
oraz
wydatki związane z ich poborem
Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

756

75615

0310

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wplywy z podatku od nieruchomości

40.200,00

40.200,00
40.200,00

Załącznik
r 2 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXXIIl30/2016 z dnia 17 października 2016 roku
Wydatki w dostosowaniu
Dział

Rozdział

§

do klasyfikacji

budżetowej

Wyszczegćlnienie

Kwota
zwiększenie

600

60016
4300

30.000,00

usług pozostałych

30.000,00

Zakup

Gospodarka
Oświetlenie

900

90015
42]0
R-m

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Zakup

komunalna
ulic, placów

materiałów

30.000,00

i ochrona środowiska
i dróg

i wyposażenia

10.200,00

10.200,00
10.200,00
40.200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXXIIJ30/2016 z dnia 17 października 2016 roku
Wydatki w dostosowaniu
Dział

Rozdział

§

do klasyfikacji
Wyszczególnienie
Transport

600

budżetowej
Kwota

Kwota

zmniejszenie

zwiększenie

i łączność

78.961,69

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60078
4270

38.961,69
38.961,69

Zakup usług remontowych
- zadanie pn.: Remont drogi gminnej Nr //60/8 R
1\1 miejscowości
Korzeniec .Bortkowskie" w km 0+000-

1+-180

60014
6300

Drogi publiczne powiatowe

40.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

40.000,00

- zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2073R KotówSufczvna 11' miejscowości Jasienica Sufczvnska

710

71035
6050

Działalność
uslugowa
Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78.961,69
78.961,69
78.961,69

Zadanie: "Budowa kaplicy ( domu pogrzebowego)
1/(/ cmentarzu
komunalnym w miejscowości Bircza"

900
90001
6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.500,00
10.500,00
10.500,00

10.500,00

- Zac/anie pn: "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni
setekowej ]V miejscowości Bircza"

Pozostala

90095
6050

działalność

10.500,00
10.500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie - ,,{"'_c "/~ l-. ziecie w zakresie redukcji emisji
/ "e' nie ((//1/11)' Birc:a : termomodernizacja
hu. h nk ;'1. l-f) korzvstvwanic odnuwialnvch
źrode! energii

R-m

89.461,69

89.461,69

