
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXIV/245/2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia 
zmian do budżetu gminy na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu w kwocie 4.920,19 zł
z tytułu:
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
(dz. 852, rozdz. 85212, §2360) 3.920,19 zł
- wpływ z różnych dochodów (dz.801, rozdz. 80146) 1.000,00 zł

§2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 91.920,19 zł
z przeznaczeniem na:
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 010, rozdz. 01022) 13.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 754, rozdz. 75412) 7.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 921, rozdz. 92195) 10.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 750, rozdz. 75023) 20.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 600, rozdz. 60016) 15.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
 (dz.010, rozdz. 01095) 2.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 852, rozdz. 85212) 3.920,19 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(dz. 801, rozdz. 80146) 1.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 
(dz.710, rozdz. 71004) 20.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 70.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- inwestycje (dz. 600, rozdz. 60017) 65.000,00 zł
- inwestycje – wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
europejskich (dz. 921, rozdz. 92195) 5.000,00 zł



§3

Budżet po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów ogółem: 31.083.250,61 zł
w tym:

- dochody bieżące: 26.974.186,61 zł
- dochody majątkowe:   4.109.064,00 zł

- po stronie wydatków ogółem:          27.691.437,18 zł
w tym:

- wydatki bieżące:                    25.026.770,36 zł
- wydatki majątkowe:                 2.664.666,82 zł

§4

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 
ustawy (§ 950) o kwotę 157.000,00 zł.
Plan przychodów po zmianach wynosi 1.574.107,57 zł.

§5

Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami i rozdziałami.
Przenieść  środki  z  dz.  801,  z  rozdz.  80113  kwotę  13.021,00  zł  z  wydatków  bieżących 
jednostek  budżetowych  związanych  z  realizacją  ich  statutowych  zadań  na  
dz. 854, rozdz. 85415 wł. na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Przenieść  środki  w  dz.  801,  z  rozdz.  80103  kwotę  14.926,00  z  wydatków  bieżących  
z wynagrodzeń na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych 
zadań  kwotę  1.298,00  zł,  na  rozdz.  80101  na  wydatki  bieżące  jednostek  budżetowych 
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.464,00 zł, na rozdz. 80148 kwotę 
164,00 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych 
zadań.
Przenieść  środki  w dz.  801,  w  rozdz.  80101  kwotę  2.236,00  zł  z  wydatków  bieżących  
z wynagrodzeń na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych 
zadań.
Przenieść  środki  w  dz.  852,  z  rozdz.  85212  kwotę  3.000,00  zł  z  wydatków  bieżących 
związanych z realizacją ich statutowych zadań na rozdz. 85214 na wydatki bieżące związane 
z realizacją ich statutowych zadań.

§6

Dokonać zmian w wykazie inwestycji:
1. Wprowadzić zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Strażacka w Szemrowicach” 

– realizacja i nadzór o kwotę 55.000,00 zł
2. Zwiększyć środki na zadaniu „Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi 

Kocury”- realizacja i nadzór 5.000,00 zł
3. Zwiększyć środki na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w m. Rzędowice”- realizacja i nadzór o kwotę 10.000,00 zł



§7

W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 
21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2013r. w rozchodach 
jest  „§957”, a winien być „§963”.  

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski


