
Projekt

z dnia  10 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... .... r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok

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.zmianami1)), art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
z 2016r. poz.1870 z późn.zmianami2))  uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 315.092,00 zł.

1. DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.823,00 zł:

1) rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.823,00 zł

- dochody bieżące par.010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.823,00 zł.

2. Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 252.269,00 zł:

1) Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. j.s.t. 252.269,00 zł

- dochody bieżące par.2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 252.269,00 zł.

3. DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60.000,00 zł:

1) rozdz.92195 pozostała działalność 60.000,00 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 60.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.028.115,80 zł.

1. PAR.950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 UFP 1.028.115,80 zł.

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 290.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.000,00 zł:

1) rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst  230.000,00 zł

- wydatki bieżące 230.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 230.000,00 zł.

2. DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60.000,00 zł:

1) rozdz.92195 pozostała działalność 60.000,00 zł

- wydatki majątkowe 60.000; w tym wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą „7” 60.000 zł.

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1003.023,80 zł.

1. Dz.020  LEŚNICTWO 85.000,00 zł:

1) rozdz.02001 Gospodarka leśna 85.000,00 zł

- wydatki bieżące 85.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 85.000,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1579
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1984
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2. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 334.000,00 zł:

1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 334.000,00 zł

- wydatki majątkowe 334.000,00; w tym wydatki inwestycyjne 334.000,00 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.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59.023,80 zł:

1) rozdz.75023 Urzędy gmin 59.023,80 zł

- wydatki bieżące 34.023,80; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 34.023,80 zł,

- wydatki majątkowe 25.000; w tym wydatki inwestycyjne 25.000 zł.

5. 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.

6. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  230.000,00 zł:

1) rozdz.90015 Oświetlenie ulic 230.000,00 zł

- wydatki bieżące 230.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 230.000,00 zł.

7. DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45.000,00 zł:

1) rozdz.92195 Pozostała działalność 45.000,00 zł

- wydatki bieżące 25.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 25.000,00 zł,

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

8. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA 120.000,00zł:

1) rozdz.92601 Obiekty sportowe 120.000,00 zł;

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

- wydatki majątkowe 100.000; w tym wydatki inwestycyjne 100.000 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXII/136/16 
z 16.12.2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. polegającą na zwiększeniu 
przychodów par.950 o kwotę 1.028.115,80 zł. 

§ 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:

- wprowadzeniu zadania dz.600 rozdz.60017 par.6050 "odwodnienie placu przy przedszkolu w Węgrach" 
wartość 194.0000,00 zł,

- wprowadzeniu zadania Dz.750 rozdz.75023 par.6050 "wykonanie klimatyzacji sali konferencyjnej" wartość 
25.000,00 zł,

- zwiększeniu wartości zadania dz.600 rozdz.60017 par.6050  „asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu 
Wielkim" o 140.000,00 zł,

- zmianie wartości zadania "Plac zabaw w Zakrzowie Tur., Osowcu i Turawie - Marszałkach" Dz.921 
rozdz.92195 par. 6050 łącznie 60.000,00 zł, zadanie będzie realizowane ze środków własnych.

§ 7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 8.  Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1.Zmniejsza się subwencję oświatową i udziały w podatku od osób fizycznych do wysokości kwot

ostatecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

2.Ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego do wykonania placów zabaw, zadanie będzie

realizowane ze środków własnych.

3.Wolne środki za 2016r. zaplanowano w wys. 43.786 zł., realizacja 1.071.901,80zł.

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące związane z wycinką drzew, wypłatą odszkodowań za przejęte

drogi w Zawadzie i Węgrach, wykonaniem remontów w obiektach sportowych i OSP, zagospodarowaniem

terenu przed biblioteką w Turawie, zakupem sprzętu komputerowego w urzędzie gminy oraz na wydatki

majątkowe: asfaltowanie drogi w Kotorzu Wielkim, odwodnienie placu w Węgrach, projekt i nadzór nad

budową hali sportowej, montaż klimatyzacji w sali urzędu gminy, zwiększenie planu wydatków na

wykonanie placów zabaw.

4.Niewykorzystane środki na poręczenia przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących na

oświetlenie ulic.

Id: 8F15D108-38D2-4C95-87AF-3F22054A5E7F. Projekt Strona 1




