
UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2014 rok

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) oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
z 2013r. poz.885 z późn.zmianami) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 27.000,00 zł.

1. Dz.630 TURYSTYKA 27.000,00zł.

1) Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 27.000,00zł.

- dochody majątkowe § 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 27.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 199.000,00 zł.

1. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 199.000,00 zł.

1) Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30.000,00 zł.

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

2) Rozdz.80104 Przedszkola 169.000,00 zł.

- wydatki bieżące 169.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 169.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 226.000,00 zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14.000,00 zł.

1) Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 14.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 14.000,00 zł w tym wydatki inwetycyjne 14.000,00 zł.

2. Dz.630 TURYSTYKA 42.000,00zł.

1) Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 42.000,00zł.

- wydatki majątkowe 42.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą "7" 27.000,00 zł., wydatki 
inwestycyjne z czwartą cyfrą "9" 15.000,00zł.

3. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 150.000,00 zł.

1) Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 150.000,00 zł.

- wydatki bieżące 150.000,00; w tym dotacje na zadania bieżące 150.000,00,00 zł.

4. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000,00 zł.

1) Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 20.000,00zł.

- wydatki majątkowe 20.000,00 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/180/2013 z 17.12.2013 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r. polegającą na:

- zwiększeniu dotacji celowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach o 100.000,00 zł.

- zwiększeniu dotacji celowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Turawskim o 50.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/180/2013 z 17.12.2013 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r. polegającą na:

1) zmianie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdz.60017 § 6050:
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- asfaltowanie drogi - Bukowa-Grabowa-Jodłowa Turawa-Marszałki zwiększenie o kwotę 5.000,00zł.

- asfaltowanie drogi - Poliwodzka Kadłub Turawski - zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zl.

- asfaltowanie drogi - Leśna Zakrzów Turawski - zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł.

- asfaltowanie drogi - Polna Zakrzów Turawski - zwiększenie o kwotę 6.000,00zl.

- asfaltowanie drogi - Szkolna Zawada - zwiększenie o kwotę 10.000,00zl.

2) wprowadzeniu zadań:

- dz.630 rozdz. 63003 wykonanie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Średnim wartość 42.000,00 zł w tym 
środki PROW § 6057- 27.000,00zł. środki własne § 6059 - 15.000,00zł.

- dz.900 rozdz.90002 § 6060 zakup komputera i programu do realizacji gospodarki odpadami 20.000,00zł.

§ 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.

 

 Przewodniczącyc Rady Gminy 
Turawa

Adam Prochota
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Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej otrzymanej na działalność przedszkolną, środki własne
przenosi się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na asfaltowanie dróg, zakup programu potrzebnego do
rozliczania opłat za wywóz odpadów, wykonanie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Średnim ( dofinansowanie ze
środków PROW) oraz na zwiększenie dotacji dla szkół społecznych. Wyliczenienależnej dotacji nastąpiło w oparciu
o otrzymaną metryczkę subwencji oświatowej na 2014 rok.
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