
Projekt

z dnia  5 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.

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 2017 r. 
poz.2077 ),  uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 110.000,00 zł.

1. 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.

2. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.000,00 zł:

1) rozdz. 75023 Urzędy Gmin 10.000,00 zł;

- wydatki bieżące 10.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 110.000,00  zł.

1. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30.000,00 zł:

1) rozdz. 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,00 zł;

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

2. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30.000,00 zł:

1) rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 30.000,00 zł;

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

3. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.000,00 zł:

1) rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 50.000,00 zł;

- wydatki bieżące 50.000,00 zł; w tym dotacje 50.000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXII/136/16 
z 16.12.2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. polegającą na:

a) zwiększeniu planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach w dz. 801 rozdz. 80101 par. 
2540w kwocie  50.000,00 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.
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Uzasadnienie

1. Kwotę niewykorzystanych środków na poręczenia przeznacza się na zwiekszenie planu wydatków
bieżących w działach: administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa oraz oświata i wychowanie.
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