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UCHWAŁA NR XXXVII/212/17
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 29 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/201/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października
2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2017.1875 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236,
art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j. t.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/201/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 97.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym:
- w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody- zwiększa się dochody o kwotę
47.000 zł,
- w dziale 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych- zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększa się wydatki o kwotę
75.000 zł,
- w dziale 801 rozdział 80110 Gimnazja- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł,
- w dziale 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł.
Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.„
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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