
 

 

UCHWAŁA NR V/37/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 42.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 95.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 17.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:  

1) po stronie dochodów ogółem 42.449.397,47 zł, w tym: 

a) dochody bieżące 39.233.704,63 zł, 

b) dochody majątkowe 3.215.692,84 zł; 

2) po stronie wydatków ogółem 43.036.188,05 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 37.517.198,62 zł, 

b) wydatki majątkowe 5.518.989,43 zł. 

§ 4.1. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy (§ 950) na kwotę 69.710,00 zł 

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 2.775.350,99 zł. 

§ 5. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 586.790,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 517.080,58 zł oraz wolnych środków, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 69.710,00 zł. 

§ 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 

1) zwiększa się środki na zadaniu „Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz  

ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności” (rozdz. 92195) o kwotę 8.500,00 zł; 

2) zwiększa się środki na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków-Dobrodzień”  

(rozdz. 60095) o kwotę 9.000,00 zł. 
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§ 7. Zmienia się § 17 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  

„Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielania 

jednorazowych i stałych zaliczek- nieprzekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół 

podstawowych, przedszkoli i żłobka”. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Piotr Kapela 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr V/37/2019 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

Dochody bieżące (własne) 

Dział Paragraf Treść Zwiększenie 

801  Oświata i wychowanie 42 890,00 

 2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

42 890,00 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr V/37/2019 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

Wydatki bieżące (własne) 

Dział Rozdział Treść Zwiększenie 

710  Działalność usługowa 17 500,00 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 500,00 

  
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją  

ich statutowych zadań 
17 500,00 

758  Różne rozliczenia 67 600,00 

 75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
67 600,00 

  
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją  

ich statutowych zadań 
67 600,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 

  
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją  

ich statutowych zadań 
10 000,00 

Razem 95 100,00 

 

Wydatki majątkowe (własne) 

Dział Rozdział Treść Zwiększenie 

600  Transport i łączność 9 000,00 

 60095 Pozostała działalność 9 000,00 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 500,00 

 92195 Pozostała działalność 8 500,00 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500,00 

Razem 17 500,00 
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