
UCHWAŁA NR XXXI/301/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 116.997,62 zł z tytułu: 

1) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (dz. 921, rozdz. 92195, §6207) 116.997,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 81.997,62 zł z przeznaczeniem na: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dz. 801, rozdz. 80104) 14.641,81 zł, 

2) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz. 801, rozdz. 80104) 455,81 
zł, 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dz. 852, rozdz. 85216 (wł.)) 30.000,00 zł, 

4) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz. 750, rozdz. 75075) 
11.900,00 zł, 

5) dotacja dla instytucji kultury DOKiS (dz. 921, rozdz. 92109) 25.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) wydatki inwestycyjne (dz. 900, rozdz. 90095) 30.00000 zł, 

2) zakupy inwestycyjne (dz. 750, rozdz. 75023) 5.000,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem: 27.802.377,30 zł w tym: 

- dochody bieżące: 26.620.958,68 zł, 

- dochody majątkowe: 1.181.418,62 zł, 

2) po stronie wydatków ogółem: 27.572.836,71 zł w tym: 

- wydatki bieżące: 24.966.486,59 zł , 

- wydatki majątkowe: 2.606.350,12 zł.

§ 4. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami i rozdziałami. Przenieść środki z dz. 801, z rozdz. 
80113 kwotę 17.965,00 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. 852, z rozdz. 85212 (wł.) kwotę 1.000,00 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych 
z realizacją ich statutowych zadań na rozdz. 85214 (wł.) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych 
z realizacją ich statutowych zadań. 

§ 5. Dokonać zmian w wykazie inwestycji: 

1) Wprowadzić zadanie „Wykonanie koncepcji rewitalizacji zagospodarowania rynku w Dobrodzieniu” na kwotę 
30.000,00 zł, 

2) Zadanie „Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu w miejscowości Pludry ul. Leśna – dokumentacja 
realizacja i nadzór” otrzymuje brzmienie: „Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) 
w ciągu drogi gminnej Nr 102916 O, w kilometrażu 0+230/0+250 w miejscowości Pludry ul. Leśna” – 
dokumentacja, realizacja i nadzór, 
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3) Wprowadza się zadanie „Zakup programu komputerowego” na kwotę 5.000,00 zł.

§ 6. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, 
mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku 
budżetowym z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty 
z udziałem tych środków. 

§ 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
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