
UCHWAŁA NR XXXII /313 / 2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 17 marca 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 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. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w kwocie 368.431,00 zł z tytułu:  dotacji celowej otrzymanej 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dz. 801, rozdz. 80103) 108.717,00 zł,  dotacji 
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dz. 801, rozdz. 80104) 
259.714,00 zł. 

2.  Zmniejsza się dochody bieżące budżetu w kwocie 101.190,00 zł z tytułu:  subwencji ogólnej z budżetu 
państwa (oświatowa) (dz. 758, rozdz. 75801) 101.190,00 zł. 

3.  Zwiększa się dochody majątkowe budżetu w kwocie 900.000,00 zł z tytułu:  dotacji celowej otrzymanej 
z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dz. 
600, rozdz. 60016, §6620) 150.000,00 zł,  dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dz.600, rozdz. 60016, §6330) 750.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 371.731,00 zł z przeznaczeniem na:  wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane (dz. 801, rozdz. 80103 dot.) 108.717,00 zł,  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
(dz. 801, rozdz. 80104 dot.) 259.714,00 zł,  wynagrodzenia (dz. 921, rozdz. 92120) 3.300,00 zł. 

2.  Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w kwocie 368.431,00 zł z tytułu:  wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane (dz. 801, rozdz. 80103 wł.) 108.717,00 zł,  wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dz. 801, rozdz. 
80104 wł.) 259.714,00 zł. 

3.  Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 1.532.200,00 zł z przeznaczeniem na:  inwestycje (dz. 
600, rozdz. 60016) 1.500.000,00 zł,  inwestycje (dz. 600, rozdz. 60017) 3.000,00 zł,  inwestycje (dz. 600, rozdz. 
60016) 14.200,00 zł,  wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych (dz. 754, rozdz. 75411) 15.000,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:  

1) po stronie dochodów ogółem: 28.971.886,30 zł w tym: 

-  dochody bieżące : 26.890.467,68 zł,  

- dochody majątkowe: 2.081.418,62 zł.

2) po stronie wydatków ogółem: 29.110.604,71 zł w tym: 

-  wydatki bieżące: 24.972.054,59 zł, 

-  wydatki majątkowe: 4.138.550,12 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 368.259,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§9500). Plan przychodów po zmianach wynosi 1.395.718,41 zł. 
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§ 5. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Przenieść środki w dz. 
801 z rozdz. 80146 kwotę 2.000,00 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich 
statutowych zadań na rozdz. 80110 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich 
statutowych zadań. Przenieść środki w dz. 801 z rozdz. 80146 kwotę 4.738,00 zł z wydatków bieżących jednostek 
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na rozdz. 80101 na wydatki bieżące jednostek 
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.  Przenieść środki z dz. 801, z rozdz. 80101 kwotę 
3.200,00 zł z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na dz. 854, rozdz. 85401 na wydatki 
bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych.  Przenieść środki w dz. 801, z rozdz. 80146 kwotę 5.000,00 zł 
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na rozdz. 80114 na 
wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. 

§ 6. Dokonać zmian w wykazie inwestycji: 

1) Wprowadzić zadanie: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją 
ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie” na kwotę 15.000,00 zł. 

2) Wprowadzić zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina 
Dobrodzień” – realizacja i nadzór w kwocie 1.500.000,00 zł. 

3) Zwiększyć środki na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Główczycach, 
ul. Dolna ( w tym środki funduszu sołeckiego 11.000,00 zł, budżet gminy - 3.000,00 zł) o kwotę 3.000,00 zł. 

4) Wprowadzić zadanie: „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi gminnej ul. Mańki 
w Dobrodzieniu wraz z nadzorem” w kwocie 14.200,00 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
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