
UCHWAŁA NR XV/128/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 
z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem 52.385.296,10 zł w tym:

a) dochody bieżące 46.288.499,60 zł,

b) dochody majątkowe 6.096.796,50 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 49.049.390,51 zł w tym:

a) wydatki bieżące 44.484.231,40 zł,

b) wydatki majątkowe 4.565.159,11 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) na kwotę 35.000,00 zł.

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 1.204.074,41 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu po zmianach w wysokości 3.335.905,59 zł przeznacza się na spłatę kredytów 
i pożyczek.

§ 5. W wykazie inwestycji zmienia się nazwę zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej - centrum Dobrodzienia" 
na "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień" i zwiększa się planowane nakłady na to zadanie 
o 35.000,00 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

Piotr Kapela
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Załącznik do uchwały Nr XV/128/2020

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Wydatki majątkowe (własne)

Dział Rozdział Treść Zwiększenie

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00
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