
UCHWAŁA NR XXX/175/17
RADY GMINY TURAWA

z dnia 6 listopada 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 2017 r. 
poz.1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. 
poz.1870 z późn. zm.1)),  uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 363.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 363.000,00 zł:

1) rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst  363.000,00 zł;

- wydatki bieżące 363.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 363.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 363.000,00  zł.

1. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P.POŻ 60.000,00 zł:

1) rozdz.75495 pozostała działalność 60.000,00 zł;

- wydatki bieżące 40.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 40.000,00 zł,

- wydatki majątkowe 20.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł.

2. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 265.000,00 zł:

1) rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 150.000,00 zł;

- wydatki bieżące 150.000,00 zł; w tym wydatki  na wynagrodzenia i pochodne 150.000,00 zł.

2) rozdz. 80104 Przedszkola 77.000,00 zł;

- wydatki bieżące 27.000,00 zł; w tym dotacje 27.000,00 zł,

- wydatki bieżące 50.000,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 50.000,00 zł.

3) rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 38.000,00 zł;

- wydatki bieżące 36.500,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36.500,00zł,

- wydatki bieżące 2.000,00 zł; w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł.

3. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 15.000,00 zł:

1) rozdz. 85295 pozostała działalność 15. 000,00 zł;

- wydatki bieżące 15.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 15.000,00 zł.

4. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  6.000,00 zł:

1) rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6.000,00 zł;

- wydatki bieżące 6.000,00 zł: w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł.

5. Dz. 855 RODZINA 17.000,00 zł:

1) rozdz. 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 17.000,00 zł;

- wydatki bieżące 17.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 17.000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 
16 grudnia 2016 r. polegającej na:

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984,  2260,1948, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 
1537, 60, 1475, 1529
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a) wprowadzeniu zadania "wymiana pieca c.o. w OSP w Kadłubie Turawskim" dz. 754 rozdz. 75412 par. 
6050 wartość 20.000,00 zł,

b) zwiększeniu wartości zadania "przebudowa nawierzchni ul. Nadleśnej w Bierdzanach" dz. 600 rozdz. 
60017 par. 6050 wartość 20.000,00 zł,

c) zmniejszeniu wartości zadania "przebudowa nawierzchni ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim" dz. 600 rozdz. 
60017 par. 6050 wartośż 20.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do uchwały nr XXII/136/16 Rady Gminy Turawa z dnia 
16 grudnia 2016 r. polegającej na zwiększeniu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Kubusiowa Akademia" 
w Rzędowie Dz. 801, rozdz. 80104 par. 2540 w kwocie 27.000,00 zł.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1. Kwotę niewykorzystanych środków na poręczenia przeznacza się na:

- remonty bieżące w obiektach OSP,

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w OSP w Kadłubie Turawskim z przeznaczeniem na zakup

pieca c.o.,

- pokrycie pobytu dzieci z Gminy Turawa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podopiecznych

przebywajacych w domach pomocy społecznej,

- wkład własny do stypendiów szkolnych,

- zwiekszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z utworzeniem dodatkowego

oddziału przedszkolnego w PSP w Osowcu, zwiekszeniem liczby oddziałów szkolnych w PSP w Osowcu

oraz w SP w Bierdzanach oraz w publicznych przedszkolach,

- zwiększenie planu dotacji dla "Kubusiowej Akademii" w Rzędowie.

2. O niewykorzystane środki na zadanie "przebudowa nawierzchni ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim"

zwiększa się plan zadania "przebudowa nawierzchni ul. Nadleśnej w Bierdzanach".
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