
UCHWAŁA NR XIX/153/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 23 czerwca 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. z 2016r. poz. 446) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                          
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, 
poz. 1877; z 2015r. poz. 2150, 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; z 2016r. 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 następujące zmiany:

1) wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki do kwoty 1 200 000 zł. na sfinansowanie 
planowanego deficytu.

2. Określa się łączną kwotę udzielanych poręczeń i gwarancji do kwoty 617 425,00 zł.”;

3) §13 otrzymuje brzmienie:

„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 do łącznej kwoty 120 000,00 zł.,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 617 425,00 zł.”.

§ 4. Określa się wydatki przypadające do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty 
617 425,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
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§ 6. 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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Załącznik do Uchwały Nr XIX/153/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dochody bieżące
Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 26 200,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

3 800,00 0,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych

11 800,00 0,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10 600,00 0,00

750 Administracja publiczna 3 500,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 0,00

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

279 652,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 276 052,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 600,00 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00 578 038,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 578 038,00

852 Pomoc społeczna 5 900,00 0,00

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

5 900,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 40 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2 800,00 0,00

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2 800,00 0,00

Razem 361 052,00 578 038,00

Dochody majątkowe
Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 93 000,00 0,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

93 000,00 0,00

Razem 93 000,00 0,00

Przychody
§ Treść 1 195 463,00 0,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy
1 195 463,00 0,00

Wydatki bieżące
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750 Administracja publiczna 171 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 60 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000,00 0,00
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wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 87 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 87 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 000,00 0,00

75095 Pozostała działalność 24 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 000,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 617 425,00 0,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego

617 425,00 0,00

Obsługa długu publicznego 617 425,00 0,00

758 Różne rozliczenia 7 748,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

7 748,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 748,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 748,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 25 000,00 0,00

80104 Przedszkola 25 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 304,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 304,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 304,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,00 0,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzy-tanie ze środowiska

250 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 250 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250 000,00 0,00

Razem 1 071 477,00 0,00

Wydatki majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00 200 000,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 200 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 200 000,00

Razem 200 000,00 200 000,00

Wydatki bieżące
75023 Zwiększenie planu z przeznaczeniem na obsługę prawną urzędu gminy.

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

75095 Dofinansowanie organizacji pobytu zagranicznej młodzieży na terenie gminy  w ramach
Światowych Dni Młodzieży.

75704 W związku z planowanym udzieleniem przez gminę poręczenia zabezpieczenia spłaty
pożyczki zaciąganej przez PROWOD sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem finansowania realizacji przedsięwzięcia
pn.”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” zgodnie z art.
212 ust. 1 pkt. 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zabezpieczyć kwotę
potencjalnych wydatków, które mogą zostać poniesione z budżetu w związku z udzielonymi
poręczeniami.
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75801 Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. - decyzja
Ministerstwa Finansów.

80104 Wykonanie zagospodarowania terenu przedszkola w Chróścicach (instalacja nawadniająca,
prace ogrodowe)

85415 Zwrot nienależnie pobranego stypendim szkolnego za 2015 w ramach przyznanej na ten cel
dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego - decyzja kierownika GOPS na skutek
przeprowadzonej kontroli udzielonych stependiów szkolnych.

90019 1) Usuwanie z terenu gminy materiałów zawierających azbest - 20 000,00 zł.
2) Zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetu wykonanych w 2015, a pochodzących
z opłat i kar środowiskowych. Dopuszczalny poziom tych dochodów dla gminy na rok 2015
wynosi 2 244 864 zł., natomiast, wykonanie dochodów pochodzących z opłat i kar
środowiskowych za rok 2015 gmina osiagnęła na poziomie 2 476 370 zł. - 230 000,00 zł.

Wydatki majątkowe
70005 -
92601

Przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod budowę
wielofunkcyjnego boiska "Orlik" w Czarnowąsach.
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