
UCHWAŁA NR XIX/163/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz.713) 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. 1.  Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 36 120,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 199 563,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 159 561,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 69 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 44 050,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem: 51.896.709,45 zł, w tym: 

a) dochody bieżące:   46.699.099,92 zł, 

b) dochody majątkowe:  5.197.609,53 zł; 

2) po stronie wydatków ogółem: 50.300.080,26 zł, w tym: 

a)  wydatki bieżące:   45.194.180,85 zł, 

b)  wydatki majątkowe:  5.105.899,41 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 112.731,13 zł. 

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 2.842.870,81 zł. 

§ 5. Nadwyżkę budżetu po zmianach w wysokości 1.596.629,19 zł przeznacza się na spłatę kredytów 
i pożyczek. 

§ 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 

1) zwiększa się środki na zadaniu "Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz ze zmianą na 
miejsce spotkań lokalnej społeczności (rozdz. 92195) o kwotę 5.000,00 zł; 

2) zwiększa się środki na zadaniu "Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 
(rozdz. 85505) o kwotę 6.550,00 zł; 

3) zwiększa się środki na zadaniu „Wykup gruntów” (rozdz. 70005) o kwotę 5.000,00 zł, 

4) wprowadza się zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” (rozdz. 80101) na 
kwotę 22.500,00 zł. 

§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, który ustala się do wysokości 
3.095.584,69 zł. 

§ 9. Zwiększa się upoważnienie przyznane Burmistrzowi Dobrodzienia do zaciągania kredytów i pożyczek na 
pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł. Upoważnienie 
przyznane Burmistrzowi Dobrodzienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie 
roku przejściowego deficytu budżetu po zmianach wynosi 2.000.000,00 zł.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa 
Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Piotr Kapela 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/163/2020 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Dochody bieżące 

Dział Paragraf Treść Zwiększenie Zmniejszenie 
600  Transport i łączność 1 432,20 - 

 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 432,20 - 
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
- 44 000,00 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 44 000,00 
758  Różne rozliczenia - 155 563,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 155 563,00 
801  Oświata i wychowanie 21 888,01 - 

 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

21 888,01 - 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 116,09 - 
 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 116,09 - 

926  Kultura fizyczna i sport 11 684,30 - 
 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 11 684,30 - 
  Razem 36.120,60 199.563,00 

Dochody majątkowe 
Dział Paragraf Treść Zwiększenie 
010  Rolnictwo i łowiectwo 126 374,00 

 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 

126 374,00 

600  Transport i łączność 33 187,27 
 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 

33 187,27 

  Razem 159 561,27 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/163/2020 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Wydatki bieżące 

Dział Rozdział Treść Zwiększenie 
750  Administracja publiczna 17 300,00 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 300,00 
  Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 17 300,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 000,00 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 17 000,00 
  Dotacje na zadania bieżące 17 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 000,00 
 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 22 000,00 
  Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 500,00 
 92116 Biblioteki 10 000,00 
  Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 
 92195 Pozostała działalność 2 500,00 
  Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 

925  Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 

1 000,00 

 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 1 000,00 
  Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 
  Razem 69 800,00 

Wydatki majątkowe 
Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 
700  Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 - 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 - 
  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 - 

801  Oświata i wychowanie 22 500,00 - 
 80101 Szkoły podstawowe 22 500,00 - 
  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00 - 

855  Rodzina 6 550,00 - 
 85505 Żłobki 6 550,00 - 
  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 550,00 - 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 000,00 
 90095 Pozostała działalność - 5 000,00 
  Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 - 
 92195 Pozostała działalność 10 000,00 - 
  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 - 
  Razem 44 050,00 5 000,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/163/2020 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 r. 

Wyszczególnienie Rozdz. 
Kwota 
dotacji 
przed 

zmianą 
Zmiana 

Kwota 
dotacji po 
zmianie 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 2.410.305,30 + 10.000,00 2.420.305,30 
Dotacje podmiotowe - ogółem 1.987.326,00 + 10.000,00 1.997.326,00 
Dotacje dla instytucji kultury 1.987.326,00 + 10.000,00 1.997.326,00 
- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.718.900,00 - 1.718.900,00 

I 

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 268.426,00 + 10.000,00 278.426,00 
Dotacje przedmiotowe - ogółem 127.500,00 - 127.500,00 
Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu 

127.500,00 - 127.500,00 
I
I 

- dopłata do m3 odebranych ścieków 90001 127.500,00 - 127.500,00 
Dotacja celowe – ogółem 295.479,30 - 295.479,30 
- dotacja dla instytucji kultury  85154 26.000,00 - 26.000,00 
- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół 
w Dobrodzieniu 

85154 1.500,00 - 1.500,00 

- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół 
w Dobrodzieniu 

92195 500,00 - 500,00 

- dotacja dla powiatu na dowóz osób 
niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc 85295 7.000,00 - 7.000,00 

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

- dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia 
od alkoholu i współuzależnienia 85154 18.300,00 - 18.300,00 

A 

I
I
I 

- dotacja dla Województwa Opolskiego na 
sfinansowanie kwoty odszkodowań oraz opłat 
sądowych z tytułu nabycia nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Dobrodzień 

60013 241.190,30 - 241.190,30 

Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem 2.639.000,00 + 17.000,00 2.656.000,00 
Dotacja podmiotowe - ogółem 2.357.000,00 - 2.357.000,00 
1
. 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Gosławicach 

80101 
80150 

1.235.000,00 
22.100,00 - 1.235.000,00 

22.100,00 
2
. 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 
Przedszkola w Gosławicach 80104 216.000,00 - 216.000,00 

3
. 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Bzinicy Starej 

80101 
80150 

548.000,00 
17.800,00 - 548.000,00 

17.800,00 

I 

4
. 

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 
Przedszkola w Błachowie 

80104 
85404 

307.800,00 
10.300,00 - 307.800,00 

10.300,00 
Dotacje celowe - ogółem 282.000,00 + 17.000,00 299.000,00 

Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury 
fizycznej 114.000,00 - 114.000,00 

92695 74.000,00 - 74.000,00 

1
. 

- piłki nożnej w mieście 
- koszykówki 92695 40.000,00 - 40.000,00 
Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona 
dziedzictwa narodowego” 15.000,00 - 15.000,00 

92195 12.000,00 - 12.000,00 

2
. 

- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku 
- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 
narodowych i etnicznych 

92195 3.000,00 - 3.000,00 

3
.  

Dotacja na zadania promujące gminę 75075 5.000,00 - 5.000,00 

B 

I
I 

4 Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony 144.500,00 - 144.500,00 
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i promocji zdrowia 
- na realizację programu „Pomoc w świadczeniu 
całodobowych usług medycznych 
i rehabilitacyjnych” 

85295 143.000,00 - 143.000,00 

. 

- na realizację programu „Działania na rzecz 
dożywiania” 85230 1.500,00 - 1.500,00 

5
. 

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

6
. 

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

85154 2.000,00 - 2.000,00 

  7
. 

Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na 
dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w 
budynku remizy 

74512 - + 10.000,00 10.000,00 

  8
.  

Dotacja dla OSP w Główczycach na 
dofinansowanie remontu dachu remizy 75412 - + 7.000,00 7 000,00 

Dotacje ogółem 5.076.305,30 
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