
UCHWAŁA NR XXIX/286/2013
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 listopada 2013 r.

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 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. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu w kwocie 63.850,00 zł z tytułu: 

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (dz. 801, rozdz. 80101) 63.850,00 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w kwocie 2.000,00 zł z tytułu: 

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dz.852, rozdz. 
85214) 2.000,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu w kwocie 132,00 zł z tytułu: 

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dz. 852, rozdz. 
85295) 132,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 35.150,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz. 900, rozdz. 90003) 
33.150,00 zł, 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dz. 852, rozdz. 85214) 2.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w kwocie 4.632,00 zł z tytułu: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dz. 852, rozdz. 85295) 132,00 zł, 

2) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań (dz. 750, rozdz. 75023) 
4.500,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 31.200,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) inwestycje (dz. 600, rozdz. 60014) 3.200,00 zł, 

2) inwestycje (dz. 900, rozdz. 90015) 13.500,00 zł, 

3) zakupy inwestycyjne (dz. 750, rozdz. 75023) 4.500,00 zł, 

4) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
(dz. 754, rozdz. 75405) 10.000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 123.700,00 zł z tytułu: 

1) inwestycji (dz. 801, rozdz. 80101)123.700,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem: 32.010.107,08 zł w tym: 

- dochody bieżące: 27.662.641,60 zł, 

- dochody majątkowe: 4.347.465,48 zł. 

2) po stronie wydatków ogółem: 29.043.723,94 zł w tym: 

- wydatki bieżące: 26.048.067,12 zł, 

- wydatki majątkowe: 2.995.656,82 zł.
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§ 4. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i w ramach rozdziałów. 
Przenieść środki z dz. 854, z rozdz. 85401 kwotę 30.000,00 zł z wydatków bieżących 
z wynagrodzeń na dz. 801, rozdz. 80101 na wydatki bieżące na wynagrodzenia. 
Przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80101 kwotę 10.000,00 zł z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób 
fizycznych na wynagrodzenia. 
Przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80101 kwotę 627,00 zł z wydatków bieżących 
z pochodnych od wynagrodzeń na rozdz. 80148 wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń. 
Przenieść środki w dz. 854, w rozdz. 85401 kwotę 150,00 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych 
z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 
80148 kwotę 1.600,0 zł z wydatków bieżących 
z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przenieść środki w dz. 854, 
rozdz. 85401 kwotę 2.529,00 zł z wydatków bieżących 
z wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki naliczane od wynagrodzeń. 
Przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80110 kwotę 19.202,00 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych 
związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane. Przenieść środki w dz. 852, z rozdz. 85205 (wł.) kwotę 200,00 zł z wydatków 
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na rozdz. 85206 (wł.) na wydatki 
bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. Przenieść środki w dz. 852, rozdz. 
85216 (wł.) kwotę 34.000,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na rozdz. 85214 (wł.) kwotę 30.000,00 zł 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na rozdz. 85219 (wł.) kwotę 4.000,00 zł na wydatki bieżące 
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. Przenieść środki w dz. 852 w rozdz. 
85212 (zl.) kwotę 2.630,00 zł z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na składki na 
ubezpieczenia społeczne. Przenieść środki w dz. 852 z rozdz. 85212 (wł.) kwotę 13.670,00 zł z wydatków 
bieżących 
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rozdz. 85219 (wł.) na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane. Przenieść środki w dz. 852, w rozdz. 85219 (wł.) kwotę 318,87 zł z wydatków bieżących ze 
składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia. Przenieść środki w dz. 852, w rozdz. 85219 (dot.) kwotę 
997,55 zł z wydatków bieżących 
z wynagrodzeń na składki naliczane od wynagrodzeń. Przenieść środki w dz. 852, rozdz. 85228 (wł.) kwotę 
1800,81 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na 
wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane. Przenieść środki w dz. 852, rozdz. 85228 (zl.) kwotę 1.500,00 zł z wydatków bieżących 
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia. Przenieść środki w dz. 
852, rozdz. 85295 (zl.) kwotę 103,00 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich 
statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu po stronie kosztów zmniejszając koszty bieżące w kwocie 50.000,00 zł, 
a zwiększając koszty majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. 

§ 6. Dokonać zmian w wykazie inwestycji: 

1) Zwiększyć środki na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego ul. Topolowa 
w Gosławicach” – realizacja i nadzór o kwotę 3.500,00 zł. 

2) Zwiększyć środki na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego ul. Cegielniana 
w Klekotnej” – realizacja i nadzór o kwotę 10.000,00 zł. 

3) Zmniejszyć środki na zadaniu „Rządowy program „Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw 
w PSP Dobrodzień” o kwotę 123.700,00 zł. 

4) Zmniejszyć środki na zadaniu „Przebudowa drogi wraz z budową chodników 
i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów w ciągu drogi powiatowej nr 17050” – realizacja i nadzór 
o kwotę 7.695,29 zł. 

5) Zwiększyć środki na zadaniu „Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej 
w miejscowości Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 17050” – realizacja 
i nadzór o kwotę 10.895,29 zł. 

6) Wprowadzić zadanie: „Zakup serwera dla UMiG” na kwotę 4.500,00 zł. 
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7) Wprowadzić zadanie: „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie” na 
kwotę 10.000,00 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

Id: F869825E-5F94-465D-A625-BC3985CA5BA1. Podpisany Strona 3




