
Projekt

z dnia  14 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... 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 z późn.zmianami)1), art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
z 2013r. poz.885 z późn.zmianami)2) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 50 000,00 zł.

1. Dz.851 OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł:

1) rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000,00 zł;

- dochody bieżące par. 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00 
zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 247.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 247.000,00 zł:

1) rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst  247.000,00 zł;

- wydatki bieżące 247.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 247.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 297.000,00 zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.300,00 zł:

1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 6.300,00 zł;

- wydatki majątkowe 6.300,00; w tym wydatki inwestycyjne 6.300,00zł.

2. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70.000,00 zł:

1) rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.000,00 zł;

- wydatki bieżące 70.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 70.000,00 zł.

3. Dz.758  RÓŻNE ROZLICZENIA 60.000,00 zł:

1) rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 60.000,00 zł;

- wydatki bieżące 60.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 60.000,00 zł.

4. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  40.000,00 zł:

1) rozdz.80110 Gimnazja 40.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 40.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 40.000,00zł,

5. Dz.851 OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł:

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1579
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono 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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1) rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000,00 zł;

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

6. Dz.854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.100,00 zł:

1) rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.100,00 zł;

- wydatki bieżące 10.100,00 zł; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.100,00 zł.

7. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  60.600,00 zł:

1) rozdz.90095 Pozostała działalność 60.600,00 zł;

- wydatki bieżące 60.600,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 60.600,00 zł.

§ 4. 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 wprowadzeniu zadań:

- dz.600 rozdz.60017  § 6050  Remont ul.Pod Borem w Kotorzu Małym kwota 4.700,00 zł, i Remont 
ul.Kolanowskiej w Zawadzie 1.600,00 zł,

- Dz.801 rozdz.80110  § 6050 Wymiana kotłów co w gimnazjum w Turawie 40.000,00 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

mgr Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1.Dochody w dz.851 zwiększa się o wpływy przekraczające plan opłat.

Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym dziale.

2. Wydatki zmniejsza się o zaplanowane środki na poręczenia.

3. Zwiększa się wydatki w dz.700 na odszkodowania związane z wywłaszczeniem gruntów -ul.Skośna w

Zawadzie, w dz.758 na zwrot otrzymanej w 2012r. subwencji oświatowej w nadmiernej wysokości

(m.in.Szkoła Węgry), w dz.900 na dopłatę do ceny ścieków, w dz.854 wkład własny do stypendiów

socjalnych, w dz.600 na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na inwestycje drogowe, w dz.801 na

wymianę kotłaco w gimnazjum.
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