
UCHWAŁA Nr XI/63/07 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 9 sierpnia 2007 roku 
 

 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok 

 
  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.).  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

 

 Zwiększyć plan dochodów budżetowych  o kwotę 333.443 zł 

w tym: 

dział 010 rozdział 01010 § 0970  o kwotę 2.000 zł 

(dochody różne – wodociąg) 

 

dział  600 rozdział 60078 § 6330  o kwotę      50.000 zł 

(dotacja z budżetu państwa na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej ze środków 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa 

nawierzchni drogi gminnej nr 000328 T Witowice – Kolonia  pod Dębem”) 

 

dział 700  rozdział 70005 § 0770  o kwotę 10.000 zł 

(dochody ze sprzedaży mienia) 

 

dział 756 rozdział 75615 § 0310  o kwotę 10.000 zł 

(podatek od nieruchomości) 

 

     75616 § 0500  o kwotę 10.000 zł 

(podatek od czynności cywilno-prawnych) 
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dział 758 rozdział 75801 § 2920  o kwotę 79.940 zł 

(część oświatowa subwencji ogólnej) 

 

dział 758 rozdział 75814 § 0920  o kwotę 20.000 zł 

(odsetki od środków na rachunkach bankowych) 

 

dział 801 rozdział 80101 § 0970  o kwotę   2.300 zł 

(dochody różne – oświata) 

 

dział 852 rozdział 85295 § 2030  o kwotę     146.543 zł 

(dotacje na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

dział 900 rozdział 90001 § 0970  o kwotę   2.660 zł 

(dochody różne – kanalizacja) 

 

 

§ 2. 

 

 Zwiększyć plan wydatków budżetowych   o kwotę 333.443 zł 

w tym: 

dział 010 rozdział 01010 § 6050   o kwotę 56.960 zł 

(Przebudowa ujęcia wody w Zimnowodzie poz. 2 załącznika nr 1 – zadanie pn. „Wymiana 

instalacji elektrycznej wraz z montażem pomp na ujęciu wody w Zimnowodzie”) 

 

dział 600 rozdział 60078 § 6050  o kwotę 50.000 zł 

(„Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000328 T Witowice – Kolonia pod Dębem” poz. 

7 załącznika nr 2) 

 

dział 600 rozdział 60095 § 6050  o kwotę 70.000 zł 

(budowa chodnika przy ul. Staszowskiej w Bogorii poz. 14 załącznika nr 1) 

 

dział 801 rozdział 80101 § 4270  o kwotę   9.940 zł 
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(Remont budynku szkolnego w Kiełczynie) 

 

dział 852 rozdział 85295 § 3110  o kwotę  146.543 zł 

(realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) 

 

§ 3. 

 
Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych. 

 

Dział Rozdział § Zmniejszenie Zwiększenie Objaśnienia 

010 01010 6050  144.440,00 

Przebudowa ujęcia wody w 

Zimnowodzie – „Wymiana 

instalacji elektrycznej wraz z 

montażem pomp” poz. 2 

załącznika nr 1 

60014 2320 30.000,00  
Dotacja na remonty dróg 

powiatowych na terenie Gminy 

4270 7.736,00  
Zakup usług remontowych – 

drogi gminne 60016 

 
6050 30.000,00  

Przebudowa dróg gminnych 

uszkodzonych podczas powodzi 

6050  23.258,56 

Odnowa nawierzchni drogi 

gminnej nr 000328 T Witowice 

– Kolonia pod Dębem – poz 7 

załącznika nr 2  

600 

 

60078 

6050  1.301,44 
Wynagrodzenie inspektora 

nadzoru – poz. 7 załącznika nr 2 

4010  3.060,00 

4110  528,00 801 80146 

4120  75,00 

Wynagrodzenie i pochodne dla 

metodyka 

852 85295 6050 100.000,00  
Budowa budynku pod potrzeby 

jadłodajni 

4118 20,00  

4119 9,40  

4018  20,00 
854 85415 

4019  9,40 

Stypendia unijne – wydatki na 

obsługę 

90001 4300 29.000,00  
Zakup usług – czyszczenie 

zbiornika 900 

90003 2650  8.923,00 Dotacja dla ZGK 

921 92109 2480  15.000,00 
Dotacja dla GOK na organizację 

dożynek 

926 92605 4120  150,00 
Pochodne od wynagrodzeń – 

kultura fizyczna i sport 

Razem 196.765,40 196.765,40  
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§ 4. 
 

1. Wykreślić z załącznika – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 

latach 2007 -2009 – zadanie pn. „Budowa budynku pod potrzeby jadłodajni”. 

 

2. Wykreślić z załącznika – zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku – zadanie pn. 

„Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi”. 

 

 

3. Załączniki, o których mowa w pkt. 1 i 2 po zmianach załącza się do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5. 
 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 7. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                                   Zygmunt Madej 
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