UCHWAŁA NR X/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 1 grudnia 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 (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.
1515) 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 o kwotę 874,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
(dz.801, rozdz. 80110).
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 12.674,44 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 801, rozdz. 80104) kwotę
11.000,00 zł;
2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz.801, rozdz. 80110) kwotę
874,00 zł;
3) dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 854, rozdz. 85404) kwotę 800,44 zł.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 11.800,44 zł z tytułu:
1) świadczeń na rzecz osób fizycznych (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 5.000,00 zł;
2) obsługi długu publicznego (dz. 757, rozdz. 75702) w kwocie 6.000,00 zł;
3) dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 800,44
zł.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) inwestycje (dz. 700, rozdz. 70005) o kwotę 4.200,00 zł;
2) zakupy inwestycyjne (dz. 700, rozdz. 70005) o kwotę 800,00 zł;
3) zakupy inwestycyjne (dz. 750, rozdz. 75023) o kwotę 6.000,00 zł.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 11.000,00 zł z tytułu inwestycji (dz. 600, rozdz. 60016).
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem 31.906.546,14 zł w tym:
a) dochody bieżące: 29.730.142,23 zł,
b) dochody majątkowe: 2.176.403,91 zł;
2) po stronie wydatków ogółem 35.069.386,07 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 28.583.414,92 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.485.971,15 zł.
§ 4. Dokonać przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami, rozdziałami i w ramach działów:
1) przenieść środki w kwocie 1.516,00 zł w dz. 801 na rozdz. 80195 na świadczenia na rzecz osób fizycznych z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w tym :
a) z rozdz. 80101 kwotę 757,00 zł,
b) z rozdz. 80103 kwotę 79,00 zł,
c) z rozdz. 80104 kwotę 158,00 zł,
d) z rozdz. 80110 kwotę 344,00 zł,
e) z rozdz. 80149 kwotę 24,00 zł,

Id: 11B1EA01-4794-44BA-A81D-6D95F5748041. Podpisany

Strona 1

f) z rozdz. 80150 kwotę 154,00zł;
2) przenieść środki w kwocie 71,00 zł z dz. 854, z rozdz. 85401 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na
dz. 801, na rozdz. 80195 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
3) przenieść środki w kwocie 2.000,00 zł w ramach wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań z dz. 854, z rozdz. 85401 na dz. 801, na rozdz. 80110.
§ 5. Dokonać zmian w wykazie inwestycji:
1) wprowadzić zadanie „Wykonanie ogrodzenia działek o nr 2657 i 2658 w Dobrodzieniu” na kwotę 4.200,00 zł;
2) zmniejszyć środki na zadaniu „Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie” o kwotę 11.000,00 zł;
3) zwiększyć środki na zadaniu "Wykup gruntu pod drogę ul. Spółdzielcza w Bzinicy Nowej" o kwotę 800,00 zł;
4) wprowadzić zadanie "Zakup urządzenia UTM do serwerowni Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu" na kwotę
6.000,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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