
UCHWAŁA NR XXXIV/215/2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 przychodów o kwotę 20.000,00zł.

1. § 902 PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ 
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 
20.000,00zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę 20.000,00zł.

1. § 962 POŻYCZKI UDZIELONE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM 
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 20.000,00zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 105.100,00zł.

1. Dz.020 LEŚNICTWO 60.000,00 zł.

1) rozdz.02001 Gospodarka leśna 60.000,00 zł;

- dochody majątkowe par.0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60.000,00 zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.100,00 zł.

1) rozdz.80104 Przedszkola 25.100,00 zł;

- dochody majątkowe par.6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 25.100,00zł.

3. DZ.851 OCHRONA ZDROWIA 30.000,00 zł.

1) rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.000,00zł;

- dochody bieżące par.0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 30.000,00zł.

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 62.222,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000,00 zł.

1) rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 35.000,00zł;

- wydatki bieżące 35.000,00, w tym wydatki na obsługę długu publicznego 35.000,00zł.

2. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.222,00 zł.

1) rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17.222,00 zł;

- wydatki bieżące 17.222,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 17.222,00 zł.

3. DZ.851 OCHRONA ZDROWIA 10.000,00 zł.

1) rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000,00zł;

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

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 177.322,00zł.

1. Dz.020 LEŚNICTWO 30.000,00 zł.

1) rozdz.02001 Gospodarka leśna 30.000,00zł;

- wydatki bieżące 30.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł.
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2. DZ.851 OCHRONA ZDROWIA 40.000,00 zł.

1) rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000,00zł;

- wydatki majątkowe 40.000,00zł.

3. DZ.852 POMOC SPOŁECZNA 9.500,00zł.

2) rozdz.85295 Pozostała działalność 9.500,00 zł;

- wydatki bieżące 9.500,00, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.500,00 zł.

4. Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.722,00 zł.

1) rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.722,00 zł;

- wydatki bieżące 7.722,00, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.722,00 zł.

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90.100,00 zł.

1) rozdz.90015 Oświetlenie ulic 10.000,00zł;

- wydatki majątkowe 10.000,00zł.

2) rozdz.90095 Pozostała działalność 80.100,00zł;

- wydatki bieżące 80.100,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 80.100,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/180/2013 z 17.12.2013 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r. polegającą na:

- zamieszczeniu w planie przychodów § 902 - kwota 20.000,00zł,

- zamieszczeniu w planie rozchodów § 962 - kwota 20.000,00zł.

§ 7. 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. Wprowadzeniu zadań dz.851 rozdz.85154 par.6050:

- montaż siłowni zewnętrznej Zakrzów Turawski 20.000,00 zł,

- montaż siłowni zewnętrznej Turawa 20.000,00 zł.

2. Zwiększeniu wartości zadania dz.900 rozdz.90015 par.6050:

- uzupełnienie oświetlenia ulic o 10.000,00zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczącyc Rady Gminy 
Turawa

Adam Prochota
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Uzasadnienie

1.Uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki bieżące
przeznacza się na zadania określone w gminnymprogramie przeciwdziałania alkoholizmowi - na zakup urządzeń do
siłowni zewnętrznych-40.000zł.
2.Zwiększa się plan dochodów o uzyskane dofinansowanie placu zabaw w Kotorzu Małym-zadanie zrealizowane w
2013r.25.100zł. oraz o wpłaty za sprzedaż drewna - 60.000zł..
3. Zwieksza się plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych(udział własny)7.722zł., świadczeń z tyt.prac
społecznie użytecznych 9.500zł., na dofinansowanie kosztów odprowadzania ścieków 80.100zł.., prac związanych z
pozyskiwaniem drewna 30.000zł. oraz plan wydatków inwestycyjnych na uzupełnienie oświetlenia ulicznego-
10.000zł.
4. Na wniosek LZS Sokół Bierdzany zwiększa się rozchody i przychody na udzielenie i spłatę krótkoterminowej
pożyczki na projekt realizowany przez LZS przy współudziale środkówUE.
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