
Projekt

z dnia  1 sierpnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu w 2013 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. 
poz.594) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 124.000,00 zł. 

1. Dz.630 TURYSTYKA 124.000,00 

1) Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 124.000,00 

- par.6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 124.000,00 

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 109.000,00 zł. 

1. Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 109.000,00 

1) Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych 109.000,00 

- par.0310 podatek od nieruchomości 100.000,00 

- par.0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 9.000,00 

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 315.080,00 zł. 

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 000,00 

1) Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 16 000,00 

- wydatki bieżące 16 000,00, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 16 000,00 

2. 1) Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 124 000,00 

- wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "7" 124 000,00 

3. DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.080,00 

1) Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.080,00 

- wydatki bieżące, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 1.080,00 

4. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 174 000,00 

1) Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 174 000,00 

- wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "9" 174 000,00 

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 300.080,00 zł. 

1. Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.000,00 

1) Rozdz.01095 Pozostała działalność 16.000,00 

- wydatki bieżące, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 16.000,00 
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2. Dz.630 TURYSTYKA 114.000,00 

1) Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 114.000,00 

- wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "9" 114.000,00 

3. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60.000,00 

1) Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000,00 

- wydatki majątkowe 60.000,00 

4. DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.080,00 

1) Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.080,00 

- wydatki bieżące, w tym dotacja celowa z czwartą cyfrą "9" 1.080,00 

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 109.000,00 

1) Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 9.000,00 

- wydatki bieżące, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 9.000,00 

2) Rozdz.90095 Pozostała działalność 100.000,00 

- wydatki bieżące, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 100.000,00 

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/135/2012 z 17.12.2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2013 r. polegającą na wprowadzeniu dotacji celowej dla Miasta 
Opole na dofinansowanie projektu :Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w wys. 1.080,00zł. 

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/135/2012 z 17.12.2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2013 r. polegającą na zmianie wartości inwestycji: 

- budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego - zmniejszenie o 10 000,00zł. 

- remont budynku mieszkalnego w Węgrach - zwiększenie o 60 000,00zł. 

- rewitalizacja kanału Osowiec - zmniejszenie o 174 000,00zł. 

§ 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. 
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Uzasadnienie
Na wniosek Rady Sołeckiej Kotorza Małego zmniejsza się plan wydatków na wykonanie dokumentacji chodnika, 
zwiększa się plan w dz.rolnictwo z przeznaczeniem na meliorację rowów.Zwiększa się plan wydatków na opiekę 
nDofinansowanie ze środów europejskich do budowy infrastruktury nad Jez. Średnim zgodnie z podpisaną umową 
wyniesie 299.000zł.Środki własne przesunięte zostały z zadania "rewitalizacja kanału w Osowcu;, które będzie 
realizowane wiosną 2014r.ad bezdomnymi zwierzętami.Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych niezbędnych 
do zakończenia remontu budynu mieszkalnego w Węgrach. Zwiększa się plan dochodów z tyt.podatku od 
nieruchomości i plan wydatków na dopłatę do kanalizacji dla mieszkańców gminy w wys.100.000zł.. 
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