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Uchwała Nr XXXIII/34/2016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 7 listopada 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
1 tekst 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.
I.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 498,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej
uchwały na podstawie:
- umowy Nr 20 16-1-ESO I-KA219-025156 _6 dla Projektu - Partnerstwa strategiczne współpraca
szkół w roku 2016 z Programu Erasrnus + w wysokości
498,13 zł.
2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 498,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3.zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 194.297,30 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
4.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 194.297,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXXIII/34/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku
"b ur )'ze t owej
I aCJI
Doc ho dIy W d os t osowamu, d o ki asy]fik

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota
zwiększenie

801
80110
2051

Oświata i wychowanie

498,13

Gimnazja

498,13

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
- Projekt ERASMUS+ "Partnerstwa

498,13

strategiczne - współpraca szkół w roku 2016"

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXXIII/34/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku

Dział

W'yeda tki w (OS
I t osowarnu
Rozdział
§

I
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ki asy filI cacu.. b u d'ze t ower.
Wyszczególnienie

Kwota
zwiększenie

Oświata i wychowanie

801

498,13

Gimnazjum

80110
4701

Szkolenia
cywilnej

498,13
pracowników

niebędących

-Projekt ERASMUS+ "Partnerstwa

członkami

korpusu

służby

strategiczne- współpraca szkół w roku 2016"

498,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXXIII/34/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku
.. b u d'ze t owej
W'Y~d a tki w dos t osowanm. d o ki asy fik
I aCJI
Dział Rozdział
§
Wyszczególnienie

Kwota
zwiększenie

Oświata i wychowanie

801

194.297,30
50.497,30
20.100,00

Szkoły podstawowe

80101

4010

Wynagrodzenia

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie
prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
+ 6.723,70
w Kuźminie w wysokości
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie
prowadzona przez Stowarzyszenie "Wspólne Dobro"
w wysokości
+ 23.673,60

osobowe

30.397,30

Gimnazja

80110
3020
4010
4110
80113

Wynagrodzenia

osobowe

uczniów

4330

85214
3110

Zakup usług pozostałych

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

3110

194.297,30
40.000,00

40.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

150.000,00

Swiadczenia społeczne

150.000,00

Dodatki mieszkaniowe

85215

15.000,00
15.000,00

do szkół

Domy pomocy społecznej

85202

108.500,00
17.800,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Pomoc społeczna

852

128.800,00
2.500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dowożenie

4300

R-m

Kwota
zmniejszenie

Swiadczenia społeczne

4.297,30
4.297,30
194.297,30

194.297,30

