
UCHWAŁA NR XXXV/222/2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn.zmianami) i art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn.zmianami) Rada Gminy Turawa uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 440.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 410.000,00 zł.

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 410.000,00zł;

- wydatki bieżące 410.000,00zł. w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 410.000,00zł.

2. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000,00zł.

1) rozdz.80104 przedszkola 30.000,00zł;

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

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 440.000,00 zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115.000,00 zł.

1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 115.000,00 zł;

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

- wydatki majątkowe 65.000,00 zł.

2. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75.000,00zł.

1) rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.000,00zł;

- wydatki bieżące 75.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 75.000,00 zł.

3. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000,00zł.

1) rozdz.80104 przedszkola 30.000,00zł;

- wydatki majątkowe 30.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą "7" 19 209,00 zł., wydatki 
inwestycyjne z czwartą cyfrą "9" 10.791,00zł.

4. Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 45.000,00zł.

1) rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej 45.000,00zł;

- wydatki bieżące 45.000,00 w tym wydatki nawynagrodzenia i pochodne 45.000,00zł.

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA 175.000,00zł.

1) rozdz.90015 oświetlenie ulic 15.000,00zł;

- wydatki majątkowe 15.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł.

2) rozdz.90095 pozostała działalność 160.000,00zł;

- wydatki bieżące 160.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 160.000,00 zł.

§ 3. 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 zwiększeniu wartości zadań "budowa 
punktów świetlnych" o 15.000,00zł.i asfaltowanie ul.Dobrodzieńskiej-Polnej w Ligocie o 65.000,00zł.oraz 
wprowadzeniu zadania „wyposażenie placu zabaw w Węgrach 30.000,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
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§ 5. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa Adam Prochota
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UZASADNIENIE

W związku z częściową spłatą pożyczki zaciągniętej przez WiK Turawa, zmniejsza się plan wydatków na

poręczenia.Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie bieżące dróg, na wycenynieruchomoścido naliczania

opłaty adiacenckiej, na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownicy GOPS odchodzącejna

emeryturę oraz na montaż lamp ulicznych i dopłatę do ceny ścieków.Przenosi się plan wydatków bieżących w

przedszkolach na wydatki majątkowew związku z przystąpieniemdo projektu „wyposażenie placu zabaw przy

przedszkolu wWęgrach".
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