
UCHWAŁA NR XXXVII/222/18
RADY GMINY TURAWA

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 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. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.371.811,40 zł.

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 270.971,13 zł:

1) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 149.000,00 zł;

- wydatki majatkowe 149.000,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne 149.000,00 zł.

2) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 121.971,13 zł;

- wydatki majatkowe 121.971,13 zł; w tym wydatki inwestycyjne 121.971,13 zł.

2. Dz. 630 TURYSTYKA 405.840,27 zł:

1) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 405.840,27 zł;

- wydatki majatkowe 405.840,27 zł; w tym wydatki inwestycyjne 405.840,27 zł.

3. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 690.000,00 zł:

1) rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst 690.000,00 zł;

- wydatki bieżące 690.000,00 zł; w tym wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji 690.000,00 zł.

4. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  5.000,00 zł:

1) rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.000,00 zł;

- wydatki bieżące 5.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 5.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.371.811,40 zł.

1. Dz. 020 LEŚNICTWO 142.000,00 zł:

1) rozdz. 02001 Gospodarka leśna 142.000,00 zł;

- wydatki bieżące 142.000,00 zł; w tym wydatki na na realizację zadań statutowych 142.000,00 zł.

2. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.008.811,40 zł:

1) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 1.008.811,40 zł;

- wydatki majątkowe 1.008.811,40 zł; w tym wydatki inwestycyjne 1.008.811,40 zł.

3. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.000,00 zł:

1) rozdz. 75023 Urzędy Gmin 40.000,00 zł;

- wydatki bieżące 40.000,00 zł; w tym wydatki na na realizację zadań statutowych 40.000,00 zł.

2) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł;

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

4. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 130.000,00 zł:

1) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80.000,00 zł;

- wydatki bieżące 80.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366.
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2) rozdz. 80195 Pozostała działalność 50.000,00 zł;

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

5. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 5.000,00 zł:

1) rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 5.000,00 zł;

- wydatki bieżące 5.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 5.000,00 zł.

6. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26.000,00 zł:

1) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000,00 zł;

- wydatki bieżące 15.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 15.000,00 zł.

2) rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 11.000,00 zł;

- wydatki bieżące 11.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 11.000,00 zł.

7. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000,00 zł:

1) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł;

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

§ 3. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXII/188/17 z dn. 
18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 r. polegającej na zmianie planu 
wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Węgry. Zmiany 
wprowadzono na podstawie Uchwały Sołectwa Węgry z dn. 13.08.2018 r. Zmiana przedsięwzięć została 
dokonana w ramach środków przyznanych sołectwu w Uchwale Budżetowej na 2018 r.. Ponadto wprowadza 
się zmianę ww. załączniku polęgającą na zmianie błędnej klasyfikacji budżetowej planu wydatków 
majątkowych w kwocie 4.200,00 zł na plan wydatków bieżących w kwocie 4.200,00 na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Zakrzów Turawski. Plan przedsięwzięć Sołectwa 
Węgry oraz Zakrzów Turawski stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 4. 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) zwiększeniu planu w zakresie zadań:

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 1.008.811,40 zł:

-- "Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym" - wartość zadania 239.789,93 zł,

-- "Asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim" - wartość zadania 88.991,00 zł,

-- "Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim" - wartość zadania 302.474,44 zł,

-- "Remont ul. Kolanowskiej w Zawdzie" - wartość zadania 330.640,16 zł,

-- "Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu" - wartość zadania 516.333,36 zł,

-- "Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim" - wartość zadania 182.309,51 zł,

-- "Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim" - wartość zadania 330.000,00 zł.

b) zmniejszenie planu w zakresie zadań:

- dz. 600 rozdz. 63003 par. 6059 "Zagospodarowanie terenu wokół J. Średniego" o kwotę 405.840,27 zł,

- dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 "Przebudowa części ul. Grabowej w Turawa-Marszałki" o kwotę 
121.971,13 zł,

c) wycofaniu zadania:

- dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050 „Chodnik przy ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim" wartość 149.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w BIP iw Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

Id: 85231101-9CAD-4E64-86CA-EB686604A422. Podpisany Strona 3



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/222/18

Rady Gminy Turawa

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Dz. Rozdz. Nazwa 
Sołectwa

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia

Plan –
wydatki 

bieżące /zł/ 

Plan– 
wydatki 

majątkowe 
zł/

Ogółem 
plan 

sołectwo      
/zł/

1 2 3 4 5 6 7

900 90004 Węgry
Utrzymanie terenów zielonych, 
konserwacja sprzętu, 
doposażenie sadu

3.500,00 3.500,00

921 92195 Węgry Konserwacja sprzętu na placu 
zabaw 2.000,00 2.000,00

921 92105 Węgry
Organizacja imprez 
integracyjnych oraz promocja 
wsi

1.500,00 1.500,00

921 92109 Węgry Doposażenie i utrzymanie "Izby 
tradycji kulturalnej" 406,00 406,00

900 90003 Węgry Prace porządkowe 3.000,00 3.000,00
921 92195 Węgry Wykonanie tablicy ogłoszeń 850,00 850,00

900 90015 Węgry Wykonanie ośąwietlenia 
ulicznego na ul. Osiedle

19.200,00 19.200,00

921 92109 Węgry
zakup i montaż żaluzji 
okiennych pionowych 

w świetlicy
1.500,00 1.500,00

Razem: 12.756,00 19.200,00 31.956,00

Dz. Rozdz. Nazwa 
Sołectwa

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia

Plan –
wydatki 

bieżące /zł/ 

Plan– 
wydatki 

majątkowe 
zł/

Ogółem 
plan 

sołectwo      
/zł/

1 2 3 4 5 6 7

900 90004 Zakrzów 
Turawski Zakup kosiarki bębnowej 4.200,00 4.200,00

Razem: 4.200,00 4.200,00
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UZASADNIENIE

1. Niewykorzystane środki na poręczenia przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

1)   bieżących:
- dowożenie uczniów do szkół w związku z wydatkowaniem znacznej kwoty na pokrycie kosztów dotacji

dla przedszkoli spoza Gminy Turawa za dzieci będące mieszkańcami Gminy Turawa,

- zapłata noty obciążeniowej dot. zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli z Gminy Łubniany za dzieci

objete wychowaniem przedszkolnym, które są mieszkańcami Gminy Turawa,

- zapłata faktur zwiazanych z wycinką i pozyskiwaniem drewna,

- administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego.

2)  majątkowych w zakresie modernizacji dróg wewnętrznych na terenie gminy.
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