
 

 

UCHWAŁA NR XXII/188/2017 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 13.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 295.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. 

4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 731.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: 

1) po stronie dochodów ogółem 36.177.342,70 zł, w tym: 

a) dochody bieżące 35.977.342,70 zł, 

b) dochody majątkowe 200.000,00 zł; 

2) po stronie wydatków ogółem 38.394.546,70 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 33.786.699,79zł, 

b) wydatki majątkowe 4.607.846,91 zł. 

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 446.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( § 950). Plan przychodów po zmianie wynosi 3.940.000,00 zł. 

§ 4. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 

1) wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” na kwotę 26.500,00 zł; 

2) wprowadza się zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu”  

na kwotę 634.500,00 zł; 

3) zmniejsza się środki na zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina” o kwotę 

295.500,00 zł; 

4) wprowadza się zadanie „ Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa budynku gastronomicznego”  

na kwotę 17.000,00 zł; 
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5) wprowadza się zadanie „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rzędowicach” na kwotę 50.000,00 zł; 

6) wprowadza się zadanie „Dofinansowanie zakupu suszarki do ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej” na kwotę 3.700,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Damian Karpinski 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXII/188/2017 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

Wydatki bieżące 

Rodzaj (własne) 

Dz. Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 

010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 0,00 

 01008 Melioracje wodne 10.000,00 0,00 

  
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją 

ich statutowych zadań 
10.000,00 0,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 3.700,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3.700,00 

  
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją 

ich statutowych zadań 
0,00 3.700,00 

926  Kultura fizyczna 3.500,00 0,00 

 92695 Pozostała działalność 3.500,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,00 0,00 

Razem 13.500,00 3.700,00 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXII/188/2017 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

Wydatki majątkowe 

Rodzaj: własne 

Dz. Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
53.700,00 - 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.700,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.700,00 - 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 50.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 - 

010  Rolnictwo i łowiectwo - 295.500,00 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 295.500,00 

  

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - 295.500,00 

na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
- 295.000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.500,00 - 

 90095 Pozostała działalność 26.500,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.500,00 - 

  
na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
26.500,00 - 

550  Hotele i restauracje 17.000,00 - 

 55095 Pozostała działalność 17.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.000,00 - 

801  Oświata i wychowanie 634.500,00 - 

 80101 Szkoły podstawowe 634.500,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 634.500,00 - 

  
na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
634.500,00 - 

Razem 731.700,00 295.500,00 
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