
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz.506) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 196 841,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 9 821,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 108.533,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 340.091,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 15.433,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 345.290,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 13.830,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem 42.719.735,69 zł w tym:

a) dochody bieżące 39.395.509,85 zł,

b) dochody majątkowe 3.324.225,84 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 43.938.150,27 zł w tym:

a) wydatki bieżące 38.060.300,84 zł,

b) wydatki majątkowe 5.877.849,43 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 75.565,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 
o kwotę 350.000,00 zł.

3. Plan przychodów po zmianie wynosi 3.936.474,99 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) o kwotę 65.000,00 zł

2. Plan rozchodów po zmianie wynosi 2.718.060,41 zł.

§ 6. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 1.218.414,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 862.080,58 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 
ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 356.334,00 zł.

§ 7. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się zadanie "Dotacja celowa dla DOKiS  na wykonanie prac dodatkowych w ramach modernizacji 
sali widowiskowo-kinowej" (rozdz. 92109) na kwotę 175.890,00 zł;
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2) zwiększa się środki na zadaniu "Budowa placu zabaw w Rzędowicach" (rozdz. 90095) o kwotę 1.400,00 zł;

3) zwiększa się środki na zadaniu „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, 
zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku 
Jordanowskiego w Dobrodzieniu” (rozdz. 90095) o kwotę 150.000,00 zł;

4) zmniejsza się środki na zadaniu „Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy" (rozdz. 
90015) o kwotę 7.670,00 zł;

5) zmniejsza się środki na zadaniu „Wykonanie oświetlenia ul. Dobrodzieńskiej i ul. Górnej w Rzędowicach" 
(rozdz. 90015) o kwotę 6.160,00 zł;

6) zwiększa się środki na zadaniu "Dotacje na wymianę pieców na kotły ekologiczne" (rozdz. 90005) o kwotę 
18.000,00.

§ 8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2019 zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Kapela
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody bieżące (własne)

Dział § Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 -

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000,00 -

750 Administracja publiczna 3 000,00 -

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 -

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337,00 -

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 337,00 -

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 340,00 -

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 340,00 -

758 Różne rozliczenia 141 638,00 -

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 638,00 -

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41 000,00 -

801 Oświata i wychowanie - 9 821,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 9 821,00

855 Rodzina 16 500,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 -

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 --

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 026,00 -

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 1 000,00 -

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 -

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 250,00 -
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2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 276,00 -

Razem 196 841,00 9 821,00

Dochody majątkowe (własne)

Dział § Nazwa Zwiększenie

600 Transport i łączność 108 533,00

6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

108 533,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 108 533,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wydatki bieżące (własne)
Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie

750 Administracja publiczna 57 000,00 -

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57 000,00 -

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań 57 000,00 -

801 Oświata i wychowanie 258 902,00 15 433,00

80101 Szkoły podstawowe 216 500,00 -

Dotacje na zadanie bieżące 216 500,00 -

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 403,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 403,00

80104 Przedszkola 33 610,00 14 030,00

Dotacje na zadanie bieżące 33 610,00 -

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 209,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań - 9 821,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego

6 292,00 -

Dotacje na zadanie bieżące 680,00 -

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 612,00 -

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych

2 500,00 -

Dotacje na zadanie bieżące 2 500,00 -

852 Pomoc społeczna 989,00 -

85295 Pozostała działalność 989,00 -

Dotacje na zadanie bieżące 989,00 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 210,00 -
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85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 210,00 -

Dotacje na zadanie bieżące 210,00 -

855 Rodzina 16 500,00 -

85501 Świadczenie wychowawcze 11 000,00 -

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań 11 000,00 -

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 500,00 -

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań 5 500,00 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 490,00 -

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 490,00 -

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań 1 490,00 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 -

Dotacje na zadanie bieżące 5 000,00 -

Razem 340 091,00 15 433,00

Wydatki majątkowe (własne)

Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 169 400,00 13 830,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18 000,00 -

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) 18 000,00 -

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 13 830,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13 830,00

90095 Pozostała działalność 151 400,00 -

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 -

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 400,00 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175 890,00 -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 175 890,00 -
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Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) 175 890,00 -

Razem 345 290,00 13 830,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2019 r.

Wyszczególnienie Rozdz. Kwota 
dotacji zmiana

Kwota 
dotacji po 
zmianie

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 2.191.500,00 + 181.879,- 2.373.379,00

Dotacje podmiotowe - ogółem 1.770.000,00 +5 000,00 1.775.000,00

Dotacje dla instytucji kultury 1.770.000,00 +5 000,00 1.775.000,00

- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.520.000,00 +5 000,00 1.525.000,00

I

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 250.000,00 - 250.000,00

Dotacje przedmiotowe - ogółem 370.000,00 - 370.000,00

Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

370.000,00 - 370.000,00

- dotacja do wozokilometra w ramach transportu 
zbiorowego

60004 200.000,00 - 200.000,00

II

- dopłata do m3 odebranych ścieków 90001 170.000,00 - 170.000,00

Dotacja celowe – ogółem 51.500,00 + 176.879,- 228.379,00

- dotacja dla instytucji kultury 85154 26.000,00 - 26.000,00

- dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) 92109 - + 175.890,- 175.890,00

- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 1.500,00 - 1.500,00

A

III

- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych 
na warsztaty do Sowczyc 85295 7.000,00 - 7.000,00
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- dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia 
od alkoholu i współuzależnienia 85154 17.000,00 - 17.000,00

- dotacja dla powiatu na dofinansowanie działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 85295 - 989,00 989,00

Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem 3.050.710,00 + 253 500,00 3.304.210,00

Dotacja podmiotowe - ogółem 2.690.710,00 + 253 500,00 2.944.210,00

1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Gosławicach 80101 1.409.310,00 + 159 000,00 1.568 310,00

2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 
Przedszkola w Gosławicach 80104 279.200,00 + 20 000,00 299.200,00

3.
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Bzinicy Starej

80101

80150

620.690,00
73.400,00

+ 57.500,00
+ 2 500,00

678.190,00
75.900,00

I

4.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 
Przedszkola w Błachowie

80104

80149
85404

276.800,00
21.350,00
9.960,00

+ 13 610,00
+ 680,00
+ 210,00

290.410,00
22.030,00
10.170,00

Dotacje celowe - ogółem 405.850,00 + 18.000,00 423.850,00

Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury 
fizycznej 139.000,00 - 139.000,00

92695 61.000,00 - 61.000,00

85154 13.000,00 - 13.000,00

85154 9.000,00 - 9.000,00

1.

- piłki nożnej w mieście

- piłki nożnej w mieście

- koszykówki

- koszykówki

92695 56.000,00 - 56.000,00

Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona 
dziedzictwa narodowego” 11.000,00 - 11.000,00

92195 8.000,00 - 8.000,00

B

II

2.

- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku

- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 
narodowych i etnicznych 92195 3.000,00 - 3.000,00
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Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony 
i promocji zdrowia 127.500,00 - 127.500,00

- 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” 85230 1.500,00 - 1.500,00

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

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

85154 1.000,00 - 1.000,00

6. Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na 
kotły ekologiczne (wydatek majątkowy) 90005 60.000,00 + 18.000,00 78.000,00

7. Dotacja dla OSP Bzinica Stara na zakup sprzętu 75412 3.500,00 - 3.500,00

8. Dotacja dla OSP Główczyce na zakup sprzętu 75412 5.300,00 - 5.300,00

9. Dotacja dla OSP Klekotna na zakup sprzętu 75412 2.600,00 - 2.600,00

10. Dotacja dla OSP Malichów-Kocury na zakup 
sprzętu 75412 600,00 - 600,00

11. Dotacja dla OSP Szemrowice na zakup sprzętu 75412 4.250,00 - 4.250,00

12. Dotacja dla OSP Rzędowice na zakup sprzętu 75412 2.200,00 - 2.200,00

13. Dotacja dla OSP Dobrodzień na zakup sprzętu 
(wydatek majątkowy) 75412 9.700,00 - 9.700,00

14. Dotacja dla OSP Pludry na zakup sprzętu 
(wydatek majątkowy) 75412 17.700,00 - 17.700,00
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