
UCHWAŁA NR XVII/137/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn:. Dz. U. 
2016 r., poz. 446) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.:  Dz. U. z 
2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 
poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 
1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIII/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według 
załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do 
kwoty 120 000,00 zł., w związku z powyższym §13 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIII/106/2015 z 
dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 po wprowadzeniu zmian otrzymuje 
brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w 
zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie 
wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania 
przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian 
powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 
zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty 120 000,00 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Dochody bieżące

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

156 000,00 0,00

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 156 000,00 0,00

Razem 156 000,00 0,00

         

Dochody majątkowe

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600   Transport i łączność 1 079 449,00 0,00

  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,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 079 449,00 0,00

Razem 1 079 449,00 0,00

Wydatki bieżące

750   Administracja publiczna 100 000,00 0,00

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000,00 0,00

801   Oświata i wychowanie 15 000,00 0,00

 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci imłodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych

15 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 200,00 0,00

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 200,00 0,00

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800,00 0,00

Razem 115 000,00 0,00

Wydatki majątkowe

600   Transport i łączność 1 120 449,00 270 000,00

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 120 449,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 120 449,00 0,00

  60016 Drogi publiczne gminne 0,00 270 000,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 270 000,00

754
 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

270 000,00 0,00

  75412 Ochotnicze straże pożarne 270 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 0,00

Razem 1 390 449,00 270 000,00

Załącznik do Uchwały Nr XVII/137/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 7 kwietnia 2016 r.
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Wydatki bieżące

75075 Zwiekszenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami
przeciw zmianie granic gminy.

80150 Zwiekszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - wniosek
Dyrektora PSP w  Dobrzeniu Wlk. w związku z zatrudnieniem nauczyciela na stanowisku
pedagoga specjalnego

Wydatki majątkowe
60013 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewózdkiej nr 457 na odcinku łączącym

miejscowości Stare Siołkowice - Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w
Dobrzeniu Wielkim (planowane pozyskanie dofinansowania - 1 079 449 zł., wkład własny
- 190 491 zł.) w ramach realizowanego projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I".

60016
-75412

Przeniesienie planu wydatków przeznaczonych na przebudowę ul. Otok w Dobrzeniu
Małym
na wykonanie modernizacji Sali OSP w Dobrzeniu Małym.
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