
Projekt

z dnia  18 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmian  budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506)
art. 211  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Miejska w Niemodlinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 
20 grudnia 2018  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 (Dz.Urz.Woj. Opolskiego poz. 307),   
zmienionym uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/32/19 z dnia 31 stycznia 2019 r, Nr VII/42/19 z dnia 25 lutego 2019 r, 
Nr VIII/52/19 z dnia 25 marca 2019 r,Nr IX/55/9 z dnia 29 kwietnia 2019 r, Nr X/61/19 z dnia 30 maja 2019 r, 
Nr XI/66/19  z dnia 24 czerwca 2019 r, Nr XII/73/19 z dnia 29 lipca 2019 r, Nr XIII/79/19 z dnia 2 września 2019 r, 
Nr XIV/83/19 z dnia 30 września 2019 r,Nr XV/90/19 z dnia 28 października 2019 r, oraz zarządzeniami Burmistrza 
Niemodlina: Nr V/15/19 z dnia 11 stycznia 2019 r, Nr V/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r, NrV/46/19 z dnia 10 kwietnia 
2019 r,Nr V/53/19 z dnia 15 maja 2019 r, Nr V/60/19 z dnia 23 maja 2019 r, Nr V/75/19 z dnia 5 czerwca 2019 r, 
Nr V/85/19 z dnia 15 lipca 2019 r, Nr V/ 95 /19 z dnia 12 sierpnia 2019 r, Nr V/110/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r, 
Nr V/121/19 z dnia 18 września 2019 r, Nr V/125A/19 z dnia 30 września 2019 r, Nr V/126/19 z dnia 1 października 2019 r, 
Nr V/131/19 z dnia 10 października 2019 r, Nr V/134/19 z dnia 23 października 2019 r, Nr V/141/19 z dnia 
6 listopada 2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę  21 384,36 zł, z tego:

- Dział 750  Administracja publiczna

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zwiększa się 
o kwotę 1 874,00 zł, 

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zmniejsza się 
o kwotę 23 258,36 zł,

2) zmniejsza się budżet po stronie wydatków  o kwotę 21 384,36 zł, z tego;

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26 184,36 zł, z tego:

- Dział 750 - Administracja publiczna

- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 874,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 874,00 zł,

- Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł,

- Dział 801- Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,

- Rozdział 80104 - Przedszkola

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, w tym:
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związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł,

- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł,

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 12,91 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 12,91 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 645,45 zł,

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 22 600,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 22 600,00 zł,

- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł,

- Dział 855 - Rodzina

- Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę15 500,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 15 500,00 zł,

- Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł,

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł,  w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 800,00 zł, w tym:

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł,

3) załącznik Nr 8, o którym mowa w § 9 uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r.  
otrzymuje brzmienie jak załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

  

Przewodniczący Rady:
Bartosz Wajman
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia....................2019 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana 
w budżecie w zł

1. Modernizacja sieci wodociągowej azbestowo-cementowej od ul. Zielonej, 
Korfantego do Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie 230 000,00

2. Zakup sieci wodociągowej w Lipnie i Sadach 21 000,00

3. Budowa studni na SUW w Niemodlinie 350 000,00

4. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie 3 683 663,00

5. Przebudowa ul. Lwowska-Staw Młyński 310 000,00

6. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego 
w Niemodlinie 35 000,00

7. Budowa łącznika między ul. Nyską a Długą w Grabinie 65 000,00

8. Zakup samochodu  dla Straży Miejskiej 71 000,00

9. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP 2 w Niemodlinie 20 000,00

10. Modernizacja 6 szt. przepompowni ścieków 78 000,00

11. Modernizacja sieci kanalizacji na ul. Bazaltowej w Graczach 126 000,00

12. Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach 180 000,00

13. Dostosowanie budynku Ośrodka Kultury do warunków p-poż- montaż klapy 
oddymiającej i żaluzji 80 000,00

14.

Dotacja na projekt „Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie podniesienie 
standardu i wzbogacenie wachlarza usług  rehabilitacyjnych, opiekuńczych 
i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych 
i niepełnosprawnych".

200 000,00

15. Zakup oprogramowania finansowo-księgowego „Dziennik obrotów" dla Urzędu 12 200,00

16. Przebudowa dróg transportu rolnego w Roszkowicach i Rogach- dokumentacja 35 000,00

17. Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Niemodlinie - dokumentacja 8 000,00

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach- Kolonia Robotnicza- dokumentacja 29 000,00

19. Budowa windy osobowej w budynku Urzędu w Niemodlinie- dokumentacja 18 500,00

20. Iluminacja przestrzeni publicznej w Rynku w Niemodlinie - koncepcja 31 000,00

21. Budowa wodociągu tranzytowego SUW Niemodlin-Piotrowa- dokumentacja 12 000,00

22. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych - 35 000,00

23. Rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej w Graczach - dokumentacja 20 000,00

24. Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Magnuszowicach 11 300,00
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25. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap II 8 000,00

26. Utwardzenie części terenu rekreacyjnego w Rzędziwojowicach- etap I 4 800,00

Razem 5 674 463,00
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UZASADNIENIE

1.Zmniejsza się dochody o kwotę 21 384,36 zł, z tego;

- zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd - 1 874,00 zł,

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z pomocy społecznej - 23 258,36 zł,

-2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 21 384,36 zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26 184,36 zł, w tym;

- zwiększa się wydatki na administrację - 1 874,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na dodatki energetyczne - 658,36 zł,

- zmniejsza się wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 22 600,00 zł,

- dokonuje się przesunięć wydatków w zgodnie z potrzebami OPS-u i oświaty,

- zmniejsza się wydatki na utrzymanie świetlic- 4 800,00 zł. (fundusz sołecki)

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 800,00 zł, w tym;

- wprowadza się zadanie " Utwardzenie części terenu rekreacyjnego w Rzędziwojowicach- 4 800,00 zł,
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