UCHWAŁA NR IV/33/2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 5 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w kwocie 691.533,00 zł z tytułu:
1) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw ( dz. 900, rozdz. 90002) w kwocie 675.000,00 zł;
2) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dz. 900, rozdz. 90011) w kwocie
16.533,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu w kwocie 691.533,00 zł z tytułu:
1) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych (dz. 900, rozdz. 90011) w kwocie 16.533,00 zł;
2) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (dz. 756, rozdz. 75618) w kwocie 675.000,00 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 119.500,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ( dz.900, rozdz. 90003) w kwocie
10.000,00 zł;
2) wynagrodzenia (dz. 900, rozdz. 90003) w kwocie 30.000,00 zł;
3) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ( dz.754, rozdz. 75412) w kwocie
14.000,00 zł;
4) dotację dla samorządu województwa na remont chodnika w rejonie posesji ul. Piastowska 58 w m. Dobrodzień
DW 901 ( dz. 600, rozdz, 60013) w kwocie 15.000,00 zł;
5) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie
50.000,00 zł;
6) wynagrodzenia (dz. 926, rozdz. 92695) w kwocie 500,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 445.000,00 zł z przeznaczeniem na
1) inwestycje (dz. 754, rozdz. 75412) w kwocie 250.000,00 zł;
2) inwestycje (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 189.000,00 zł;
3) dotację dla OSP Dobrodzień (dz. 754, rozdz. 75412) w kwocie 6.000,00 zł.
§ 3. Budżet po zmianie wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 29.942.707,20 zł w tym:
a) dochody bieżące: 27.835.226,20 zł,
b) dochody majątkowe: 2.107.481,00 zł;
2) po stronie wydatków ogółem 32.506.252,80 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 26.564.041,51 zł,
b) wydatki majątkowe: 5.942.211,29 zł.
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§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 564.500,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950). Plan przychodów po zmianach wynosi 4.806.667,70 zł.
§ 5. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami. Przenieść środki w dz. 900, z rozdz. 90005 kwotę
19.450,00 zł z wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rozdz. 90011 na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
§ 6. Dokonać zmian w wykazie inwestycji:
1) wprowadzić zadanie „Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej ” - realizacja i nadzór na kwotę
250.000,00 zł;
2) zwiększyć środki na zadaniu "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej w Dobrodzieniu na odc. od Pl.
Wolności do ul. Powstańców Śl. - realizacja i nadzór" o kwotę 180.000,00 oraz zmienić jego brzmienie na
„Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu: I etap - od Pl. Wolności do ul.
Cmentarnej - realizacja i nadzór na kwotę 850.000,00 zł, II etap - od ul. Cmentarnej do ul. Powstańców Śl. realizacja i nadzór na kwotę 180.000,00 zł”;
3) wprowadzić zadanie „Przebudowa ul. Kopina w Pietraszowie" - dokumentacja, realizacja i nadzór na kwotę
9.000,00 zł;
4) wprowadzić zadanie „Dotacja dla OSP Dobrodzień na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego” na
kwotę 6.000,00 zł.
§ 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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