
UCHWAŁA NR XVIII/110/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie 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) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.800.000,00zł.

1. Paragraf 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU 
KRAJOWYM  1.800.000,00zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 320.000,00 zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 320.000,00 zł:

1) rozdz.60016 drogi publiczne gminne 320.000,00zł;

- dochody majątkowe par.6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację inwestycji i 
zakupów inwest. własnych gmin 320.000,00zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 320.000,00 zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 320.000,00 zł:

1) rozdz.60016 drogi publiczne gminne 320.000,00zł;

- dochody majątkowe par.6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności  w ramach 
budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 320.000,00zł.

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.950.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.000,00 zł:

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 150.000,00 zł;

- wydatki bieżące 150.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 150.000,00 zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  1.800.000,00 zł:

1) rozdz.80110 gimnazja 1.800.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 1.800.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 1.800.000,00zł.

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 150.000,00zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60.000,00zł:

1) rozdz.60017 drogi wewnętrzne 60.000,00 zł;

- wydatki bieżące 50.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 50.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 10.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 10.000,00zł.

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.

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, 
z 2016r. poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890.
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3. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 30.000,00 zł:

1) rozdz.75495 pozostała działalność 30.000,00 zł;

- wydatki bieżące 30.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł.

4. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA 20.000,00zł:

1) rozdz.92601 obiekty sportowe 20.000,00 zł;

- wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 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 2016r. polegającą na zmniejszeniu kwoty 
przychodów par.952 o 1.800.000,00 zł.

§ 7. 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:

- zmianie klasyfikacji budżetowej zadania dz.600 rozdz.60016 par.6050 Asfaltowanie ul.Skośnej w Zawadzie 
kwota 640.000,00zł na następującą: dz.600 rozdz,60016 par.6057 kwota 320.000,00zł. i dz.600 rozdz.60016 
par.6059 kwota 320.000,00zł,

- zwiększeniu wartości zadania dz.600 rozdz.60017 par.6050 Dokumentacja drogi do oczyszczalni o 
10.000,00 zł,

- zmniejszeniu wartości zadania dz.801 rozdz.80110 par.6050 Budowa hali sportowej w Turawie o kwotę 
1.800.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1.Planowane w 2016r. wydatki poniesione na budowę hali sportowej nie przekroczą kwoty 1.200.000,00zł. O

kwotę 1.800.000,00 zł. zmniejsza się przychody z tyt.zaciągniętych pożyczek i wydatki majątkowe.

2.Niewykorzystane środki na poręczenia przeznacza się na zwiększenie wartości wykonania projektu drogi do

oczyszczalni oraz wydatki na remonty w obiektach komunalnych, remizach OSP, remonty boisk sportowych i

dróg gminnych.

3.W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PROW do asfaltowania ul.Skośnej w Zawadzie

zmienia się klasyfikację dochodów i wydatków (ostatnia cyfra 7 i 9).
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