
UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie 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 1.000.000,00zł.

1. § 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 
1.000.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 50.000,00 zł.

1. Dz.758  RÓŻNE ROZLICZENIA 50.000,00 zł.

1) rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 50.000,00 zł;

- dochody bieżące § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 50.000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.000.000,00zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 76.000,00 zł.

1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 76.000,00 zł;

- dochody majątkowe § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst 76.000,00 zł.

2. 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.

3. DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 280.000,00 zł.

1) rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280.000,00 zł;

- dochody majątkowe 280.000,00; w tym § 770 wpłaty z tyt.nabycia prawa własności 280.000,00 zł.

4. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 617.000,00 zł.

1) rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 617.000,00 zł;

- 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 617.000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 112.000,00zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 112.000,00 zł.

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 112.000,00zł.;

- wydatki bieżące 112.000,00zł. w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 112.000,00zł.

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 162.000,00zł.

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00 zł.

1) rozdz.60017 Drogi wewnętrzne100.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

2. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 62.000,00zł.

Id: A1B63CCF-D947-427E-8BB3-3956F2CCD014. Podpisany Strona 1



1) rozdz.80101 szkoły podstawowe 50.000,00zł.

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

2) rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.000,00 zł;

- wydatki bieżące 3.000,00; w tym wydatki na dotacje podmiotowe 3.000,00 zł.

3) rozdz.80106 inne formy wychowania przedszkolnego 9.000,00 zł;

- wydatki bieżące 9.000,00; w tym wydatki na dotacje podmiotowe 9.000,00 zł.

§ 6. 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 dla przedszkola przy Społecznej Szkole w Kadłubie Tur. o kwotę 3.000,00 zł;

- zwiększeniu dotacji dla Kubusiowej Akademii o 9.000,00 zł.

§ 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 zwiększeniu wartości zadania 
"zagospodarowanie terenu przed gimnazjum" o 100.000,00 zł.

§ 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

mgr Artur Gallus

Id: A1B63CCF-D947-427E-8BB3-3956F2CCD014. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o zaplanowane finansowanie środków UE do przeprowadzonej

rewitalizacji kanału w Osowcu, siłowni nad jeziorem (płatność nie nastąpi w roku 2014), różnicę pomiędzy

zaplanowanym, a otrzymanym dofinansowaniem do modernizacji dróg ze środków FOGR, różnicę we

wpływach ze sprzedaży mienia( nie dokonano sprzedaży Jeziora Małego). Dla zrównoważenia budżetu

koniecznością będzie zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na wykup obligacji

komunalnych.

Zmniejsza się wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji, zwiększa się natomiast wydatki majątkowe na

zagospodarowanie terenu przy gminazjum ( uzgodnienia dot.zmiany ruchu) oraz dotację dla niepublicznych

przedszkoli.

Otrzymaną rezerwę subwencji oświatowej przeznacza się na wydatki w szkołach podstawowych na zakup

pomocy dla 6-latków.
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