
 

 

UCHWAŁA NR IX/42/15 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 29 maja 2015 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

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

Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z póżn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  

do uchwały. 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.700.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2  

do uchwały. 

§ 3. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 553.251 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych gminy na 2015 rok do uchwały  

nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Dobrzyniewo Duże na 2015 rok z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok  

do uchwały nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w załączniku nr 5 do uchwały. 

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1) plan dochodów w kwocie 28.992.788 zł, z tego: 

a) dochody bieżące 25.485.237 zł, 

b) dochody majątkowe 3.507.551 zł; 

2) plan wydatków w kwocie 31.148.757 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące 24.326.281 zł, 

b) wydatki majątkowe 6.822.476 zł. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Kłosek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 1942



Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/42/15 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

z dnia 29 maja 2015 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/42/15 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

z dnia 29 maja 2015 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/42/15 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

z dnia 29 maja 2015 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/42/15 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

z dnia 29 maja 2015 r. 

 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok 

 

Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Lp. Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa Lp. 
Nazwa zadania lub 

podmiotu 
celowa podmiotowa przedmiotowa 

1. Powiat białostocki 365.000,00 - - 1. 

Rozpowszechnianie 

sportu na terenie 
gminy 

89.110,00 

  
- - 

3. 
 Gminne Centrum 

Kultury 
- 422.500,00 - 2. 

Dotacja dla 

stowarzyszenia 

  

11.000,00 
    

4. 

 Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

- 124.400,00 -           

                   

  Ogółem 365.000,00 546.900,00 -     100.110,00 - - 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/42/15 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

z dnia 29 maja 2015 r. 

 

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok. 

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.700.000 zł. 

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 553.251 zł. 

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonano na podstawie pism złożonych przez pracowników 

merytorycznych w celu prawidłowej realizacji budżetu jak również w związku ze zmianą rozporządzenia 

odnośnie klasyfikacji i wprowadzeniem do oświaty rozdziału 80149 i 80150. 

Zmiany dotyczyły przekazania dotacji dla GCK 2.500 zł organizacja festynu strażackiego, zmiany 

dotyczące podziału środków przy projekcie termomodernizacja i przeniesienie środków do nowych 

rozdziałów dotyczących szkół (wydatki związane z dziećmi niepełnosprawnymi), przesunięto środki  

na modernizację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym. 

Wycofano z budżetu realizację zadania dotyczącego rozbudowy przedszkoli w Nowym Aleksandrowie 

i Dobrzyniewie Dużym (2.000.000 zł). 

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmianie uległy również załączniki inwestycyjny 

i dotacyjny. 
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