
UCHWAŁA NR XXX.231.2014
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379), art. 211 i art. 212 art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, 
art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 
938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII.213.2014 Rady Gminy 
Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXIX.220.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 
14 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2014 rok zwiększa się, w zakresie dochodów bieżących o kwotę 149 895,00 zł, z 
czego:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tytułu wpłat nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej 
wysokości, zwiększa się o kwotę 271,00 zł;

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych 
źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 106 740,00 zł;

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się z tytułu dotacji otrzymanych 
z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW i NFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 42 884,00 zł.

2. Wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa się, w zakresie wydatków bieżących  o kwotę 176 315,00 zł, 
z czego:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 
3 000,00 zł;

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 
w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 
25 000,00 zł;

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w zakresie wydatków jednostek 
budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł;

b) w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł;

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wydatków bieżących – 
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, zmniejsza się o kwotę 44 770,00 zł;

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, w zakresie dotacji na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 271,00 zł;

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, 
w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA 
i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,  zwiększa się o kwotę 106 740,00 zł;

7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, 
w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 6 907,00 zł;
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8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, 
w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją  zadań statutowych, zwiększa się 
o kwotę 71 167,00 zł;

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki, w zakresie dotacji 
na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł;

3. Przychody budżetu zwiększa się w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o kwotę 26 420,00 zł

4. Określony w § 5 załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 8 załącznik Nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.231.2014

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 27 maja 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów

    w złotych

 L.p.  §  Wyszczególnienie  Plan na 
2014 r.

 1  2  3  4

 Przychody

 903  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym  3 102 364,00

 950  Wolne środki  282 667,00 

 951  przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
środków publicznych  24 934,00

 Razem przychody  3 409 965,00

 Rozchody
  992  spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  196 125,00

 Razem rozchody  196 125,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.231.2014

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 27 maja 2014 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok

 w złotych
 Dotacje

 Lp.  Dział  Rozdz.  Wyszczególnienie  Przedmiotowe  Podmiotowe  Celowe  Razem
 1  2  3  4  5  6  7  8

 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 1  921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  0,00  78 106,00  0,00  78 106,00

   92116  Biblioteki  0,00  78 106,00  0,00  78 106,00
    a) wydatki bież ą ce  0,00  78 106,00  0,00  78 106,00

 Razem  0,00  78 106,00  0,00  78 106,00
 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  0,00  0,00  80 000,00  80 000,00

   75412  Ochotnicze straże pożarne  0,00  0,00  80 000,00  80 000,00

    a) wydatki majątkowe  0,00  0,00  80 000,00  80 000,00

 2  926   Kultura fizyczna  0,00  0,00  50 000,00  50 000,00

   92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  0,00  0,00  50 000,00  50 000,00
    a) wydatki bieżące  0,00  0,00  50 000,00  50 000,00

 Razem  0,00  0,00  130 000,00  130 000,00

 OGÓŁEM:  0,00  78 106,00  130 000,00  208 106,00
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Objaśnienia do WPF:

1. W wieloletniej prognozie finansowej oprócz zmian dochodów i wydatków podyktowanych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Domaszowice na 
2014 rok z dnia 27 maja 2014 r. ujęto również zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 352 101,00 zł, wynikające z następujących Zarządzeń:

1) Nr OR.0050.24.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku;

2) Nr OR.0050.31.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2014 roku;

3) Nr OR.0050.36.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku;

4) Nr OR.0050.42.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku;

5) Nr OR.0050.51.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku;

2. Zmiany proponowane w projekcie uchwały budżetowej dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Cyfrowy 
Debiut 50+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, o kwotę 106 740,00 zł; oraz zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17 976,00 zł oraz 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 908,00 zł, na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu 
i wyrobów azbestowych.

3. Po stronie wydatków zostały zabezpieczone środki na realizację w/w przedsięwzięć, jak również zostały zwiększone wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu 
gminy 25 000,00 zł oraz na organizację dodatkowych służb prewencyjnych policji 3 000,00 zł.

4. Zmniejszono wydatki zaplanowane na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego dla ZWiUK EKOWOD Sp. Z o.o. w Namysłowie, w związku ze spłata pożyczki 
i wygaśnięciem poręczenia – 44 770,00 zł.

5. Uruchomiono wolne środki w kwocie 26 420,00 zł, które przeznacza się na pokrycie zaplanowanych wydatków bieżących.
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