
UCHWAŁA NR XXXIII/325/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 28 kwietnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2.821,74 zł z tytułu: 

1) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 852, rozdz. 85212) w kwocie 2.821,74 zł;

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu w kwocie 78.400,00 zł z tytułu: 

1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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. 926, 
rozdz. 92601) w kwocie 78.400,00 zł;

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 95.171,74 zł z przeznaczeniem na: 

1) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 39.100,00 zł; 

2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 7.000,00 zł; 

3) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 3.400,00 zł; 

4) dotację dla DOKiS (dz. 921, rozdz. 92109) w kwocie 22.850,00 zł; 

5) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz.852, rozdz. 85212) 
w kwocie 2.821,74 zł; 

6) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz.900, rozdz. 90095) 
w kwocie 20.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 126.900,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) inwestycje w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (dz. 926, 
rozdz. 92601) w kwocie 120.000,00 zł; 

2) inwestycje (dz. 921, rozdz. 92195) w kwocie 6.000,00 zł; 

3) inwestycje (dz. 010, rozdz. 01010) w kwocie 900,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem: 29.357.492,75 zł w tym: 

- dochody bieżące: 27.197.674,13 zł, 

- dochody majątkowe: 2.159.818,62 zł.

2) po stronie wydatków ogółem: 29.637.061,16 zł w tym: 

- wydatki bieżące: 25.371.611,04 zł, 

- wydatki majątkowe: 4.265.450,12 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 140.850,00 zł tytułu wolnych środków o których 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500). Plan przychodów po zmianach wynosi: 1.536.568,41 zł. 

§ 5. Dokonać zmian w wykazie inwestycji: 

1) wprowadzić zadanie „Wykonanie altany przy budynku byłej szkoły w Pludrach” - dokumentacja w kwocie 
6.000,00 zł; 
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2) zwiększa się środki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Myślinie ul. Parkingowa” - realizacja 
i nadzór w kwocie 900,00 zł; 

3) wprowadzić zadanie w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi": „Modernizacja budynku zaplecza socjalnego 
Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu” - dokumentacja i realizacja w kwocie 120.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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