
UCHWAŁA NR XVI/96/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 4 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz.446), art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z 
późn.zmianami)1) oraz art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz.301) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 22.295,34 zł.

1. Par.950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 UFP 22.295,34 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 500.000,00 zł;

1. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 500.000,00 zł:

1) Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 500.000,00 zł;

- dochody majątkowe par.6267 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 500.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 395.544,00 zł;

1. Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDN.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 23.559,00 zł:

1) Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.559,00 zł;

- dochody bieżące par. 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 23.559,00 zł.

2. Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 330.785,00 zł:

1) Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 330.785,00 zł;

- dochody bieżące par. 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 330.785,00 zł.

3. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41.200,00 zł:

1) Rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 41.200,00 zł;

- dochody bieżące par.2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 41.200,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 600.000,00 zł.

1. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 500.000,00 zł:

1) Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 500.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 500.000,00; w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł.

2. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000,00 zł:

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 100.000,00 zł;

- wydatki bieżące 100.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 100.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę  473.248,66 zł.

1. Dz.020  LEŚNICTWO 60.000,00 zł:

1) Zmiany do tekstu jednolitego ogłoszone w D.U.z 2013r. poz.938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 
2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz.195
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1) rozdz.02001 gospodarka leśna 60.000,00 zł;

- wydatki bieżące 60.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 60.000,00 zł.

2. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.000,00 zł:

1) rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000,00 zł;

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

3. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.704,66 zł:

1) rozdz.75022 rady gmin 2.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 2.000,00, w tym wydatki inwestycyjne 2.000,00 zł.

2) rozdz.75075 promocja jst 16.704,66 zł;

- wydatki bieżące 16.704,66; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 16.704,66 zł.

3) rozdz.75095 pozostała działalność 4.000,00 zł;

- wydatki bieżące 4.000,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.000,00  zł.

4. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  301.544,00 zł.

1) rozdz.80101 szkoły podstawowe 70.000,00 zł;

- wydatki bieżące 70.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 70.000,00 zł.

2) rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych 5.604,00zł;

- wydatki bieżące 5.604,00 zł; w tym dotacje i subwencje 5.604,00 zł.

3) rozdz.80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 22.778,00 zł;

- wydatki bieżące 12.000,00 w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12.000,00zł,

- wydatki bieżące 10.778,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.778,00 zł.

4) rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach 203.162,00 zł;

- wydatki bieżące 100.000,00 w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 100.000,00zł,

- wydatki bieżące 103.162,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 103.162,00 zł.

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49.000,00 zł.

1) rozdz.90002 gospodarka odpadami 49.000,00 zł;

- wydatki bieżące 49.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 49.000,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 
17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 r. polegającą na zmniejszeniu 
przychodów par.950 o kwotę 22.295,34 zł.

§ 7. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 
17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 r. polegającą na zwiększeniu planu 
dotacji dla Społecznej Szkoły w Węgrach dz.801 rozdz.80101 § 2540 o kwotę 70.000,00 zł i Społecznego 
Oddziału Przedszkolnego w Kadłubie Turawskim dz.801 rozdz.80103 § 2540 o kwotę 5.604,00 zł.

§ 8. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 
17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 r. polegającą zmianie planu wydatków 
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Węgry. Zmianę wprowadzono na 
podstawie Uchwały Sołectwa Węgry  z dnia 08.04.2016r. Zmiana przedsięwzięć została dokonana w ramach 
środków przyznanych sołectwu w Uchwale Budżetowej na 2016rok. Plan przedsięwzięć Sołectwa Węgry 
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
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§ 9. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z 
17.12.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016r. polegającą na zwiększeniu wartości 
zadania "sprzęt multimedialny do obsługi rady gminy" dz.750 rozdz.75022 § 6050 o 2.000,00 zł. oraz 
zmniejszeniu zadania "zakup samochodu bojowego OSP Osowiec" dz.754 rozdz.75412 § 6067 o 500.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Turawa

z dnia 4 maja 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016r.

Dział Rozdział Nazwa 
Sołectwa

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia

Plan
wydatki 
bieżące

/zł/

Plan– wydatki 
majątkowe

/zł/

Ogółem plan 
sołectwo      

/zł/

900 90003 Węgry Prace porządkowe 1 500,00  1 500,00

900 90004 Węgry
Pielęgnacja i 
utrzymanie 
terenów zielonych

1 500,00
 1 500,00

921 92105 Węgry
Organizacja 
imprez kult.sport.i 
promocja wsi

2 200,00
 2 200,00

921 92109 Węgry
Utrzymanie izby 
tradycji 
kulinarnych

324,20
 324,20

921 92195 Węgry Elewacja i 
wymiana okien w 
budynku 
wielofunkcyjnym

15 000,00  15 000,00

921 92195 Węgry Modernizacja 
kapliczki przy 
ul.Szkolnej

1 400,00  1 400,00

921 92195 Węgry Montaż lamp 
oświetleniowych 
na placu zabaw

4 000,00  4 000,00

921 92195 Węgry Konserwacja 
sprzętu na placu 
zabaw

500,00  500,00

  Węgry  26 424,20  24 424,20
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UZASADNIENIE

1.Zwiększono dochody z tyt.subwencji oświatowej oraz podatku od osób fizycznych w związku z ogłoszeniem

przez Ministra Finansów ostatecznych kwot na 2016 rok.

2.Plan wolnych środków skorygowano do faktycznie zrealizowanych za 2015rok.

3.Dochody i niewykorzystane środki na poręczenia przeznaczono na gospodarkę leśną, mieszkaniową,

wydatki w oświacie (dotację dla placówek niepublicznych, i na specjalną organizację nauki zgodnie z

metryczką oświatową) , promocję, prowizję od opłaty miejscowej i targowej oraz na wydatki majątkowe

związane z zakupem sprzętu multimedialnego.

4.Do budżetu wprowadzono dotację i wydatki z tyt.usuwania azbestu.

5.Zmiany funduszu sołeckiego wsi Węgry dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego.

6.Zmniejsza się dochody i wydatki zaplanowane na zakup samochodu dla OSP-zadanie przesunięto na 2017

rok.
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