
Projekt

z dnia  28 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz.1875 z późn. zm.1)), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 2.884.490,45 zł. 

1. Par. 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2  PKT 6 UFP 2.884.490,45 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.536,00  zł. 

1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.536,00 zł:

1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.536,00zł;

- dochody bieżące par. 2010; w tym dochody na realizację zadań statutowych 1.536,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.093.503,45 zł.

1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.536,00 zł:

1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.536,00 zł;

- wydatki bieżące 1.536,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.536,00 zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 207.477,00 zł:

1) rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 172.977,00 zł;

- wydatki bieżące 172.977,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 172.977,00 zł.

2) rozdz. 80110 Gimnazjum 34.500,00 zł;

- wydatki bieżące 34.500,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 34.500,00 zł.

3. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 88.236,61 zł:

1) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88.236,61 zł;

- wydatki majątkowe 57.500,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 57.500,00 zł,

- wydatki bieżące 30.736,61 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.736,61 zł.

4. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.470,00 zł:

1) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.470,00 zł;

- wydatki bieżące 4.470,00 zł; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.470,00 zł.

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 470.000,00 zł:

1) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 400.000,00 zł;

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.
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- wydatki majątkowe 400.000,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł.

2) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000,00 zł;

- wydatki majatkowe 70.000,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł.

6. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23.500,00 zł:

1) rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23.500,00 zł;

- wydatki majątkowe 23.500,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 23.500,00 zł.

7. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA 2.298.283,84 zł:

1) rozdz. 92601 Obiekty sportowe 2.298.283,84 zł;

- wydatki majątkowe 2.298.283,84 zł; wtym wydatki inwestycyjne 2.298.283,84 zł.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXII/188/17 z dn. 
18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 r. polegającą na zwiększeniu 
przychodów par. 950 o kwotę 2.884.490,45 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załącznikach Nr 6 i 7 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXII/188/17 
z dn. 18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 r. polegającą na zwiększeniu 
planu dochodów i wydatków dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 1.536,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXII/188/17 z dn. 
18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 r. polegającą na:

a) wprowadzeniu zadań:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6050 "Dokumentacja projektowa i budowa  PSZOK w Kotorzu Małym" wartość 
400.000,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92109 par. 6050 "Dokumentacja projektowa Klub Seniora w Kotorzu Małym" wartość 
23.500,00 zł,

-  dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 "Zagospodarowanie terenów boiska oraz bieżni lekkoatletycznej 
w Kotorzu Małym"  wartość 22.500,00 zł;

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 "Zakup nagłośnienia" wartość 35.000,00 zł.

b) zwiększeniu planu w zakresie zadania:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - "Budowa punktów świetlnych" dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050 wartość 
70.000,00 zł,

- obiekty sportowe - "Budowa hali sportowej w Turawie" wartość 2.298.283,84 zł.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1. Plan wolnych środków skorygowano do faktycznie zrealizowanych za 2017 rok.

2. Zwiekszono plan dochodów i wydatków o ostateczne kwoty przyznanych dotacji z Urzędu

Wojewódzkiego.

3. Zwiększono plan wydatków oświatowych w związku z zwiększeniem dochodów z tyt. subwencji

oświatowej ogłoszonej przez Ministra Finansów - ostateczna kwota na 2018 rok.

4. Zwiększenie planu wydatków dotyczących wkładu własnego do stypendiów szkolnych.

5. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu PSZOK.

6. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o niezrealizowane wydatki 2017 roku w zakresie

wykonania zadani "Budowa hali sportowej w Turawie".

7. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu "Klub Seniora" w Kotorzu

Małym.

8. Zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w

związku z kwotą niewykorzystanych środków w 2017 roku.
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