
PROJEKT I 
Uchwała Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Zwiększa  się plan wydatków budżetowych o kwotę 80 000 zł odpowiednio: 
  - w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf  4270  o kwotę                20 000 zł, 
  - w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf  6050  o kwotą                60 000 zł.  

 
§ 2 

Zmniejsza  się plan wydatków budżetowych w dziale 600 rozdział  600 16 paragraf 6050 o kwotę 
80 000 zł. 
 

§ 3 
Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do uchwały Nr IV/27/2018 Rady 
Miejskiej  w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Opatów na 2019 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 
§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                   
 
 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy                                                   



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr ………………. Rady Miejskiej w Opatowie  

z dnia 25 kwietnia 2019  roku 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok 

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

art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok uchwalonym uchwałą  budżetową  Nr IV/27/2018 Rady 

Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonano następujących zmian: 

 - w związku ze złożonym wnioskiem o wycofanie z realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Opatów na 2019 rok projektu „Przebudowa drogi gminnej Kobylany – Wymysłów” do 

realizacji w ramach uwolnionych środków tj. 80 000 zł zostały zakwalifikowane kolejne ustalone 

wg wyników głosowania projekty: zamontowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w Lipowej  w 

kwocie 30 000 zł, całkowita wymiana chodnika w Opatowie ul. Zwierzdowskiego do ul. 

Kilińskiego kwota 20 000 zł, Budowa otwartych stref aktywności – siłowni zewnętrznych przy 

placu zabaw ul.1 – go Maja i ul. Ćmielowska kwota 30 000 zł. 

Zmiany mają charakter zrównoważony i nie wpływają na wynik finansowy budżetu. 

 

 

 

  

Opracowała: 
 
Martyna Rusak 


