
Projekt

z dnia  14 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 28 października 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 z późn.zmianami) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 104.288,00 zł. 

1. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.000,00 zł. 

1) Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 40.000,00 zł. 

- par.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 40.000,00 zł. 

2. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37.000,00 zł. 

1) Rozdz.75023 Urzędy gmin 37.000,00 zł. 

- par.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 37.000,00 zł. 

3. Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 8.000,00 zł. 

1) Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych 8.000,00 zł. 

- par.2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.000,00 

4. Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 19.288,00 zł. 

1) Rozdz.95219 Ośrodki pomocy społecznej 9.788,00 zł. 

- par.0970 wpływy z różnych dochodów 9.788,00 zł. 

2) Rozdz.85295 Pozostała działalność 9.500,00 zł. 

- par.0970 wpływy z różnych dochodów 9.500,00 zł. 

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 55.000,00 zł. 

1. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.12.000,00 zł. 

1) Rozdz.75495 Pozostała działalność 12.000,00zł. 

- wydatki bieżące 12.000,00, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 12.000,00 zł. 

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.000,00 zł. 

1) Rozdz.80104 Przedszkola 43.000,00 zł. 

- wydatki bieżące 43.000,00zł., w tym wydatki na realizację zadań statutowych 43.000,00 zł. 

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 159.288,00 zł. 

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00 ZŁ. 

1) Rozdz.60016 Drogi gminne 30.000,00 zł. 

- wydatki bieżące 30.000,00, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł. 
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2. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.12.000,00 zł. 

1) Rozdz.75495 Pozostała działalność 12.000,00zł. 

- wydatki majątkowe 12.000,00zł. 

3. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.000,00 zł. 

1) Rozdz.80104 Przedszkola 43.000,00 zł. 

- wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "7" 25.100,00 zł 

- wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "9" 17.900,00 zł 

2) Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 6.000,00 zł. 

- wydatki bieżące 6.000,00; w tym dotacje na zadania bieżące 6.000,00 zł. 

4. Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 38.288,00 zł. 

1) Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19.000,00 zł. 

- wydatki bieżące 19.000,00; W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000,00 zł. 

2) Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze 4.000,00 zł 

- wydatki bieżące 4.000,00; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00zł 

3) Rozdz.95219 Ośrodki pomocy społecznej 9.788,00 zł. 

- wydatki bieżące 9.788,00; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9.788,00 zł. 

4) Rozdz.85295 Pozostała działalność 5.500,00 zł. 

- wydatki bieżące 5.500,00; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00zł 

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000,00 

1) Rozdz. 90095 Pozostała działalność 30.000,00 zł. 

- wydatki bieżące 30.000,00; W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł. 

§ 4. 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 zwiększeniu dotacji celowej dla 
Kubusiowej Akademii w Rzędowie o 6.000,00zł.. 

§ 5. 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 wprowadzeniu zadań: 

- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kotorzu Małym 43.000 zł. 

- Zakup i montaż pieca co budynek OSP w Osowcu 12.000,00 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów w dz.700 i 750 o kwotę wpłat tytułem czynszów i dzierżaw oraz w dz.756 o uzyskane 
podatki.. Zwiększa się plan wydatków w dz.600 na remonty dróg, w dz.900 na dopłatę do ścieków. W dz.852 
zwiększa się plan dochodów i wydatków o wysokość środków uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy 
(15.288zł.) na zrefundowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych i prac 
społecznie-użytecznych oraz o środki, jakie wpłynęły z ZUS Zabrze na sprawienie pogrzebu(4.000zł.). Zwiększa 
się plan wydatków w rozdz.85201 w związku z umieszczeniem w roku bieżącym 6 dzieci z gminy Turawa.W 
związku z przyznaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę placu zabaw w Kotorzu Małym, 
zadanie inwestycyjne wprowadza się do budżetu po stronie wydatków majątkowych. W związku z większą ilością 
dzieci uczęszczających do Kubusiowej Akademii w Rzędowie zwiększa się plan dotacji dla placówki.Przenosi się 
środki z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych na wymianę pieca co w OSP w Osowcu. 
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