
UCHWAŁA NR XXVI/154/17
RADY GMINY TURAWA

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zmianami1)), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zmianami 2) )  uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 69.000,00 zł.

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 69.000,00 zł:

1) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 69.000,00 zł

- dochody majątkowe par. 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ. 
69.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 172.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 172.000,00 zł:

1) rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst  172.000,00 zł

- wydatki bieżące 172.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 172.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 241.000,00 zł.

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 75.000,00 zł:

1) rozdz. 60014 Drogi powiatowe 50.000,00 zł

- wydatki majątkowe 50.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł,

2) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 25.000,00 zł

- wydatki majątkowe 25.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł.

2. Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 166.000,00 zł:

1) rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 166.000,00 zł

- wydatki bieżące 166.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 166.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXII/136/16 
z 16.12.2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. polegającą na wprowadzeniu zadań:

- dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050 "projekt chodnika przy ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim" wartość 
50.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "projekt budowy ul. Poprzecznej z częścią ul. Nowej w Zawadzie" wartość 
20.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "zmiana projektu ul. Kolanowskiej w Zawadzie" wartość 5.000,00 zł.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 6.  Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

1) 1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1579
2) 2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1984
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§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

Zwięszono plan dochodów z tyt. środków otrzymanych z FOGR-u.

Zmniejszono plan środków na poręczenia i gwarancje.

Zwiększono plan wydatków na projekty zadań inwestycyjnych oraz zwrot części subwencji oświatowej za

2013 r. - gimnazjum 60.938,14, Społeczna Szkoła wWęgrach 104.175,76 zł.
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