
UCHWAŁA NR XXVI/216/2017
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz.446 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 232.097,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.385.457,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem 36.511.385,70 zł w tym:

- dochody bieżące 36.311.385,70 zł,

- dochody majątkowe 200.000,00 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 37.731.345,71 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.243.973,79 zł,

- wydatki majątkowe 3.487.371,92 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 1 640,01 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym (§ 952) o kwotę 1.150.000,00 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 3.287.940,01 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków bieżących  w ramach działu, 
pomiędzy rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Mostowa w Bzinicy Starej” o kwotę 1.000,00 zł;

2) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Pietraszowie”  o kwotę 1.000,00 zł;

3) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa oświetlenia części ul. Bielowcowej w Zwozie” o kwotę 1.000,00 zł;

4) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa oświetlenia części ul. Dobrodzieńskiej w Rzędowicach”    o kwotę 
1.000,00 zł;

5) zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Pludrach” o kwotę 2.000,00 zł;

6) zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Pludrach”  o kwotę 2.000,00 zł;

7) zmniejsza się środki na zadaniu „Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa placu rynku o kwotę 
1.225.994,69 zł;

8) zwiększa się środki na zadaniu „Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” o kwotę 
2.037,13 zł;

9) zmienia się nazwę zadania „Rewitalizacja Dobrodzienia – wykonanie elewacji Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu” na „Rewitalizacja Dobrodzienia – zagospodarowanie 
terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu” oraz zwiększa się środki o kwotę 4.177,57 zł;

Id: 7388973A-53C8-4FB5-B092-365A3A9DCBBE. Podpisany Strona 1



10) wprowadza się zadanie „Dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy części domu kultury" na kwotę 66.420,00 zł;

11) zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Główczycach" o kwotę 
123.000,00 zł;

12) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej 
w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie” o kwotę 123.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/216/2017

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 maja 2017 r.

Wydatki bieżące (własne)

Dzia
ł Rozdział Treść Zwiększenie

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00

Dotacje na zadania bieżące 5.000,00

Razem 5.000,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/216/2017

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 maja 2017 r.

Wydatki majątkowe (własne)

Dz. Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie
600 Transport i łączność 123.000,00 123.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 123.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 123.000,00

60017 Drogi wewnętrzne 123.000,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123.000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.500,00 1.262.457,56
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 4.000,00 4.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 4.000,00
90095 Pozostała działalność 34.500,00 1.258.457,56

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
w tym:

34 500,00 1.258.457,56

- na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 1.258.457,56

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70.597,57 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70.597,57 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
w tym:

70.597,57 0,00

- na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.177,57 0,00

Razem 232.097,57 1.385.457,56
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/216/2017

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 maja 2017 r.

Wydatki bieżące (własne)

Dz. Rozdz. Treść Zmiana
800 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe 4.660,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

4.660,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4.660,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

- 4.660,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/216/2017

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 maja 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 r.
Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji zmiana Kwota dotacji

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 
ogółem

1.768.571,00 + 71.420,00 1.839.991,00

Dotacje podmiotowe - ogółem 1.662.200,00 - 1.662.200,00
Dotacje dla instytucji kultury 1.662.200,00 - 1.662.200,00
-  Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.427.200,00 - 1.427.200,00

I

-  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 235.000,00 - 235.000,00
Dotacja celowe – ogółem 106.371,00 + 71.420,00 177.791,00
- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie 
nauczycieli 80146 13.822,00 - 13.822,00

- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie 
nauczycieli 85446 749,00 - 749,00

- dotacja dla instytucji kultury 85154 22.300,00 - 22.300,00
- dotacja dla instytucji kultury 92109 40.000,00 + 5.000,00 40.000,00
- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 2.500,00 - 2.500,00
- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych 
na warsztaty do Sowczyc 85295 5.000,00 - 5.000,00

- dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia 85154 17.000,00 - 17.000,00

-dotacja dla miasta Opole na zadania w obszarze ochrony 
zabytków i ochrony nad zabytkami 92120 5.000,00 - 5.000,00

A

II

- dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu na wykonanie dokumentacji projektowej  
rozbudowy i przebudowy części domu kultury

92109 - + 66.420,00 66.420,00

Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - 
ogółem 2.517.915,00 - 2.517.915,00

Dotacja podmiotowe - ogółem 2.262.915,00 - 2.262.915,00

1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Gosławicach 80101 1.067.787,00 - 1.067.787,00

2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 
Przedszkola w Gosławicach 80104 282.800,00 - 282.800,00

3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Bzinicy Starej

80101
80150

519.200,00
106.400,00 - 519.200,00

106.400,00

I

4.
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 
Przedszkola w Błachowie

80104
80149
85404

224.880,00
42.160,00
19.688,00

-
224.880,00
42.160,00
19.688,00

Dotacje celowe - ogółem 255.000,00 - 255.000,00
Dotacja na realizację programu w zakresie sportu 
i kultury fizycznej

99.000,00 -
99.000,00

92695 68.000,00 - 68.000,00
85154 6.000,00 - 6.000,00
85154 1.000,00 - 1.000,00

1.

- piłki nożnej w mieście
- piłki nożnej w mieście
- koszykówki
- koszykówki

92695 24.000,00 - 24.000,00
Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury 
i ochrona dziedzictwa narodowego”

11.500,00 -
11.500,00

 92195 8.000,00 - 8.000,00

2.

- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku
- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 
narodowych i etnicznych 92195 3.500,00 - 3.500,00

Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, 
ochrony i promocji zdrowia 128.000,00 - 128.000,00

- na realizację programu „Pomoc w świadczeniu 
całodobowych usług medycznych 
i rehabilitacyjnych”

85295 126.000,00 - 126.000,00

3.

- na realizację programu „Działania na rzecz 
dożywiania” 85295 2.000,00 - 2.000,00

B

II

4. Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz 92105 1.500,00 - 1.500,00
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osób w wieku emerytalnym”
5. Dotacja na realizację zadań w celu poprawy 

warunków lokalowych 92195 13.000,00 - 13.000,00

6. Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji 
aktywnych form spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży

85154 2.000,00 - 2.000,00
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