
UCHWAŁA NR XXXIV/332/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

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 7.490,56 zł z tytułu  dotacji celowej w ramach 
programów finansowanych 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. 754, rozdz. 75412 § 2007).

2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu w kwocie 280.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 
z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 600, rozdz. 60078, § 6630).

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu w kwocie 280.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) (dz. 600, rozdz. 60078, § 6330).

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 40.000,00zł z tytułu:

1) inwestycji (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 40.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 162.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) inwestycje (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 35.000,00 zł;

2) inwestycje (dz. 600, rozdz. 60017) w kwocie 60.000,00 zł;

3) inwestycje ( dz. 900, rozdz. 90001) w kwocie 67.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 15.327,40 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projekt PROW „Jubileusz 130-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu połączony z Pierwszym Przeglądem Piosenki Strażackiej" (dz. 
754, rozdz. 75412) w kwocie 10.327,40 zł;

2) dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( dz. 900, rozdz. 90095 § 2830) w kwocie 5.000,00zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem: 29.374.495,33 zł w tym:

a) dochody bieżące: 27.214.676,71zł,

b) dochody majątkowe: 2.159.818,62 zł;

2) po stronie wydatków ogółem: 29.783.900,58zł w tym:

a) wydatki bieżące: 25.396.450,46 zł,

b) wydatki majątkowe: 4.387.450,12 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 129.836,84 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( § 9500). Plan przychodów po zmianach wynosi 1.666.405,25 zł.

§ 5. Dokonać przeniesień wydatków w ramach rozdziału. Przenieść środki w dz. 852, rozdz. 85212 (zl) kwotę 
900,00 zł z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na składki naliczane od wynagrodzeń.

§ 6. Dokonać zmian w wykazie inwestycji:
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1) zmniejsza się środki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 102969 0 Zwóz droga przez wieś
ul. Bielowcowa w miejscowości Zwóz" - realizacja i nadzór o kwotę 40.000,00 zł;

2) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kręta i Słoneczna
w Szemrowicach" - realizacja i nadzór o kwotę 60.000,00 zł;

3) wprowadzić zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej - ul. Opolska w Dobrodzieniu na odcinku od 
Placu Wolności do ul. Powstańców Śl."- dokumentacja techniczna na kwotę 35.000,00 zł;

4) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, 
Topolowa, Mańki„ - realizacja i nadzór o kwotę 67.000,00.

§ 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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