
UCHWAŁA NR XXVII/157/17
RADY GMINY TURAWA

z dnia 23 czerwca 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. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 52.000,00 zł.

1. DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 40.000,00 zł:

1) rozdz.75619 wpływy z różnych rozliczeń 40.000,00 zł

- dochody bieżące par.970 wpływy z różnych dochodów 40.000,00 zł.

2. DZ.851 OCHRONA ZDROWIA 12.000,00 zł:

1) rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.000,00 zł

- dochody majątkowe par.6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 12.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 72.300,00 zł.

1. DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 40.000,00 zł:

1) rozdz.75619 wpływy z różnych rozliczeń 40.000,00 zł

- dochody bieżące par.0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40.000,00 zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  4.300,00 zł:

1) rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.300,00 zł;

- dochody bieżące par.0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.300,00 zł.

3. DZ.851 OCHRONA ZDROWIA 12.000,00 zł:

1) rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.000,00 zł

- dochody bieżące par.0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
12.000,00 zł.

4. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16.000,00 zł:

1) Rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.000,00 zł;

- dochody bieżące par.2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 16.000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 534.325,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 226.000,00 zł:

1) rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst  226.000,00 zł

- wydatki bieżące 226.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 226.000,00 zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  308.325,00 zł:

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.  U. z 2016 r. poz.1579
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz.1984
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1) rozdz.80101 Szkoły podstawowe 257.997,00 zł

- wydatki bieżące 124.743,00 zł; w tym dotacje i subwencje 124.743,00 zł,

- wydatki bieżące 95.560,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 95.560,00 zł,

- wydatki bieżące 37.694,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 37.694,00 zł;

2) rozdz.80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 50.328,00 zł

- wydatki bieżące 47.780,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 47.780,00 zł,

- wydatki bieżące 2.548,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 2.548,00 zł.

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 554.625,00 zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 96.000,00 zł:

1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 96.000,00 zł

- wydatki majątkowe 96.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 96.000,00 zł.

2. DZ.630 TURYSTYKA 30.300,00 zł:

1) rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30.300,00 zł

- wydatki bieżące 30.300,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.300,00 zł.

3. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.000,00 zł:

1) rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000,00 zł

- wydatki bieżące 100.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 100.000,00 zł.

4. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  308.325,00 zł:

1) rozdz.80104 Przedszkola 50.328,00 zł

- wydatki bieżące 47.780,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 47.780,00 zł,

- wydatki bieżące 2.548,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 2.548,00 zł.

2) rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach 257.997,00 zł

- wydatki bieżące 124.743,00 zł; w tym dotacje i subwencje 124.743,00 zł,

- wydatki bieżące 95.560,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 95.560,00 zł,

- wydatki bieżące 37.694,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 37.694,00 zł.

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000,00 zł.

1) rozdz.90001 ochrona wód 20.000,00 zł;

- wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXII/136/2016 
z 16.12.2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. polegającą na zmianie klasyfikacji 
budżetowej planu dotacji dla Społecznej Szkoły w Węgrach w.być dz.801 rozdz.80101 § 2540 kwota 
1.545.257,00 zł,  rozdz.80150 § 2540 kwota 124.743,00zł.

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

a) zmianie wartości zadań:

- dz.600 rozdz.60017 § 6050 "Asfaltowanie ul.Wiejskiej w Rzędowie" zmniejszenie o 7.000,00 zł,

- dz.600 rozdz.60017 § 6050 "Asfaltowanie ul.Polnej w Rzędowie" zwiększenie o 10.000,00 zł,

- dz.600 rozdz.60017 § 6050 "Asfaltowanie ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim" zwiększenie 
o 63.000,00 zł;
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- dz.600 rozdz.60017 § 6050 "Asfaltowanie ul.Słonecznej w Kotorzu Małym" zwiększenie o 30.000,00 zł,

b) zmianie klasyfikacji budżetowej zadania "budowa siłowni zewnętrznej w Bierdzanach" zadanie będzie 
realizowane ze środków własnych dz.851 rozdz.85154 § 6050 kwota 20.000,00zł;

c) zmianie nazwy zadania "asfaltowanie ul.Spokojnej w Węgrach" na "przebudowę nawierzchni ulicy 
spokojnej w Węgrach".

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1. Niewykorzystane środki na poręczenie przeznacza się na asfaltowanie dróg, turystykę i gospodarkę

nieruchomościami.

2.Asfaltowanie ul.Kościelnej w Zakrzowie Tur. zostało podzielone na 3 etapy:

etap 1 wartość kosztorysowa 223 tys, etap 2 wartość 121,3 tys.etap 3 wartość 62,6 tys.

3. Oferta na asfaltowanie dróg w Rzędowie jest wyższa o 10 tys. na asfaltowanie ul.Polnej i niższa o 7 tys.

na asfaltowanie ul.Wiejskiej, oferta na asfaltowanie drogi w Kotorzu Małym jest wyższa o 30 tys. od planu.

4.Ze względu na brak dofinansowania ze środków UE do siłowni zewnętrznej w Bierdzanach zadanie będzie

realizowane z w płat na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5. Wprowadza się do planu dochodów dotację WFOŚiGW na wykoszenie wywłócznika w Jeziorze

Średnim.

6.Zmiana w klasyfikacji w dziale Oświata związana jest z załącznikiem do metryczki, w którym

wyszczególniono kwoty na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

7.Zmiana planu dochodów w dz.756 związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującej do

2017r.
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