
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 października 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. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w kwocie 274.648,26 zł z tytułu:

1) wpływów z różnych dochodów (dz. 750, rozdz. 75023) 100.000,00 zł;

2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dz. 700, rozdz. 70005) 5.000,00 
zł;

3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dz. 801, rozdz. 80110) 300,00 
zł;

4) wpływów z różnych dochodów ( dz. 801, rozdz. 80110) 1.325,00 zł;

5) dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jst (dz. 801, rozdz. 80104) 30.200,00 zł;

6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dz. 900, rozdz. 90002)
3.136,00 zł;

7) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
(dz. 852, rozdz. 85213) 3.768,00 zł;

8) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami (dz. 010, rozdz. 01095) w kwocie 
129.268,26 zł;

9) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 1.651,00 
zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w kwocie 343.043,26 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz. 801, rozdz. 80110) 
w kwocie 1.625,00 zł;

2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 91.000,00 zł;

3) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 25.000,00 zł;

4) dotację celową na wspieranie działań polegających na poprawie warunków lokalowych służących społeczności 
lokalnej ( dz. 921, rozdz, 92195) w kwocie 16.000,00 zł;

5) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 921, rozdz. 92195)
w kwocie 5.000,00 zł;

6) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 852, rozdz. 85213)
w kwocie 3.768,00 zł;

7) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 900, rozdz. 90095)
w kwocie 4.395,00 zł;

8) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 750, rozdz. 75023) w kwocie 
61.336,00zł;
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9) dotacji dla samorządowej instytucji kultury DOKiS (dz. 921, rozdz. 92109) w kwocie 4.000,00 zł;

10) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 010, rozdz. 01095) 
w kwocie 129.268,26 zł;

11) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 1.651,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w kwocie 77.000,00 zł z tytułu:

1) dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach (dz. 801, rozdz. 80104) o kwotę 1.000,00 zł;

2) dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej (dz. 801, rozdz. 80101) o kwotę 12.000,00 zł;

3) wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz. 900, rozdz. 90003) 
o kwotę 50.000,00 zł;

4) wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (dz. 900, rozdz. 90015) 
o kwotę 4.000,00 zł;

5) wynagrodzeń (dz. 801, rozdz. 80103) o kwotę 10.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) inwestycje (dz. 900, rozdz. 90001) w kwocie 10.000,00 zł;

2) inwestycje (dz. 926, rozdz. 92601) w kwocie 10.000,00 zł;

3) inwestycje (dz. 900, rozdz. 90015) w kwocie 15.000,00 zł;

4) zakupy inwestycyjne (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 10.000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu w kwocie 36.395,00 zł z tytułu:

1) inwestycji (dz. 900, rozdz. 90015) o kwotę 23.000,00 zł;

2) inwestycji (dz. 900, rozdz. 90095) o kwotę 13.395,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem: 30.242.902,12 zł w tym:

a) dochody bieżące: 28.283.310,22 zł;

b) dochody majątkowe: 1.959.591,90 zł;

2) po stronie wydatków ogółem: 31.520.440,07 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 26.727.024,95 zł;

b) wydatki majątkowe: 4.793.415,12 zł.
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§ 4. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i w ramach rozdziałów. Przenieść środki 
w dz. 801, rozdz. 80148 kwotę 645,00 zł z wydatków bieżących z wynagrodzeń na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych. Przenieść środki w dz. 853, w rozdz. 85305 kwotę 1.300,00 zł z wydatków bieżących z wynagrodzeń 
na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.Przenieść środki w dz. 801, 
w rozdz. 80101 kwotę 5.616,00 zł z wydatków bieżących z wynagrodzeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
kwotę 3.256,00 zł i na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 
2.360,00 zł.
Przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80104 kwotę 749,00 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych 
związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Przenieść środki w dz. 801, z rozdz. 80103 kwotę 13.000,00 zł z wydatków bieżących z wynagrodzeń na rozdz. 
80148 na wynagrodzenia.Przenieść środki w dz. 921, w rozdz. 92195 kwotę 4.000,00 zł z wydatków majątkowych 
z wydatków na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 na wydatki majątkowe na inwestycje w zadaniu „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach” - 
realizacja i nadzór.Przenieść środki w dz. 900, w rozdz. 90001 kwotę 5.000,00 zł z wydatków majątkowych 
z wydatków na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 na wydatki majątkowe na inwestycje w zadaniu „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” - realizacja i nadzór. 
Przenieść środki z dz. 900, z rozdz. 90015 kwotę 3.500,00 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych 
związanych z realizacją ich statutowych zadań na dz. 852, na rozdz. 85215(wł) na wydatki bieżące na świadczenia 
na rzecz osób fizycznych.

§ 5. Dokonać zmian w wykazie inwestycji:

1) zwiększyć środki na zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul.Parkowa, Topolowa, 
Mańki” - realizacja i nadzór o kwotę 10.000,00 zł;

2) zwiększyć środki na zadaniu „Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego 
w Dobrodzieniu” - dokumentacja i realizacja o kwotę 10.000,00 zł;

3) zwiększyć środki na zadaniu ”Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Skośnej i ul. Krótkiej w Pludrach„ 
o kwotę 15.000,00 zł;

4) wprowadzić zadanie „Zakup traktorka do koszenia trawy dla PSP Szemrowice” na kwotę 10.000,00 zł;

5) zmniejszyć środki na zadaniu „Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Bąki" 
o kwotę 13.000,00 zł;

6) zmniejszyć środki na zadaniu „Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kocury” 
o kwotę 10.000,00 zł;

7) zmniejszyć środki na zadaniu „Wykonanie koncepcji rewitalizacji zagospodarowania rynku w Dobrodzieniu” 
o kwotę 13.395,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza 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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