
UCHWAŁA NR VIII/37/15
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

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 z późn. zm.1)) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą IV/8/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 
18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2848 ) 
zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza 
Niemodlina: Nr IV/11/15 z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr IV/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr IV/20/15 z dnia 
12 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 17 031,00 zł. z tego:

a) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 21 031,00 zł, z tego:

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wprowadza się kwotę 6 000,00 zł.

- Dział 758 - Różne rozliczenia

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 51 631,00 zł, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 51 631,00 zł.

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

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 
zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł.

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 
wprowadza się kwotę 1 300 000,00 zł.

- § 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł.

- Dział 926 - Kultura fizyczna

- § 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł.

b) Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 4 000,00 zł, z tego:

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wprowadza się kwotę 4 000,00 zł.

2) Zwiększa się przychody o kwotę 864 036,00 zł. z tego:

- § 950 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadza się kwotę 864 036,00 zł.

3) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 847 005,00 zł. z tego:

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911.poz. 

1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238
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a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57 995,00 zł, z tego:

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.

- Rozdział 75405 - Powiatowe komendy Policji

- dotacje na zadania bieżące wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 595 606,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 565 706,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 29 900,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 26 800,00 zł.

- Rozdział 80104 - Przedszkola

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 159 940,00 zł, w tym;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 154 140,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5 800,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 8 100,00 zł.

- Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego

- wydatki jednostki budżetowej wprowadza się kwotę 159 940,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadza się kwotę 154 140,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych wprowadza się kwotę 5 800,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wprowadza się kwotę 8 100,00 zł.

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

- wydatki jednostki budżetowej wprowadza się kwotę 543 975,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadza się kwotę 514 075,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych wprowadza się kwotę 29 900,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wprowadza się kwotę 26 800,00 zł.

- Dział 851 - Ochrona zdrowia

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 36,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 36,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł.

- Dział 852- Pomoc społeczna

- Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł,. w tym;
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.

- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł.

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki jednostki budżetowej wprowadza się kwotę 10 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł.

- Dział 926 - Kultura fizyczna

- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wprowadza się kwotę 2 000,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 905 000,00 zł, z tego:

- Dział 600 - Transport i łączność

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 810 000,00 zł.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dotacja na wydatki majątkowe wprowadza się  kwotę 15 000,00 zł.

4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały.
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6) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 
3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 
4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak
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Lp. Nazwa zadania
Kwota

zaplanowana
w budżecie w zł

1. Przebudowa drogi do transportu rolnego Gościejowice – Gościejowice pod Lasem –
dokumentacja

9.000,00

2. Budowa wiaty biesiadnej w Grabinie 6.000,00
3. Budowa wiaty biesiadnej w Molestowicach 5.700,00
4. Zakup urządzeń fitness na plac rekreacyjny w Radoszowicach 8.000,00
5. Dokumentacja przebudowy części niższej budynku świetlicy wiejskiej

w Roszkowicach
6.150,00

6. Budowa wiaty biesiadnej w Rutkach 7.000,00
7. Zakup urządzeń fitness na plac rekreacyjny w Tarnicy 6.000,00
8. Budowa drogi na osiedle w Wydrowicach – projekt 8.000,00
9. Budowa oświetlenia placu zabaw w Graczach 7.697,10
10. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lipnie 7.500,00
11. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – dokumentacja 50.000,00
12. Zakup dozownika na stację uzdatniania wody w Niemodlinie – ZGKiM 6.000,00
13. Zakup zapory do zabezpieczenia wykopu – ZGKiM 9.200,00
14. Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w Lipnie – ZGKiM 35.200,00
15. Zakup lampy dla OSP Krasna Góra 3.500,00
16. Utwardzenie placu przy remizie OSP w Grabinie 24.000,00
17. Budowa łącznika w remizie OSP Grodziec 15.000,00
18. Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie - etap II 83.000,00
19. Dokumentacja budowy przedszkola w tym technologii i przebudowy stołówki przy

Szkole Podstawowej Nr 1 dla potrzeb nowego przedszkola
86.000,00

20. Zakup elektronapędu na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach – ZGKiM 8.000,00
21. Dokumentacja techniczna kanalizacji miejscowości Piotrowa 20.000,00
22. Budowa wiaty biesiadnej w Jakubowicach 6.000,00
23 Zakup i montaż pieca c.o. w PP Graczach 16.500,00
24 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec 40.000,00
25 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na odbudowę drogi powiatowej nr 1184 O

Stroszowice- Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi
10.000,00

26 Dotacja dla Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji termomodernizacji
budynku

15.000,00

27 Przebudowa oświetlenia ulicznego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30.000,00
28 Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru

chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie- Budowa kanalizacji sanitarnej
w Niemodlinie -etapVII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej,
Podgórnej, 700-lecia Niemodlina„

810.000,00

29. Zakup nagłośnienia na stadion wraz z zabezpieczeniem 15 000,00

Razem 1 353 447,10

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/37/15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/8/14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych w roku budżetowym 2015
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Dział Rozdział Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków Kwota w zł

600 60014 Drogi publiczne powiatowe
dotacja na zadanie inwestycyjne 10 000,00

750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dotacja na zadania bieżące 400,00

801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
dotacja na zadania bieżące 20 000,00

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja na zadania bieżące 4 000,00

RAZEM 34.400,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/37/15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/8/14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla zadań realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
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Lp. Nazwa Instytucji Dotacja

Rozdział Kwota w zł

1. Ośrodek Kultury

· dotacja podmiotowa
· dotacja celowa inwestycyjna

92109 655.000,00

15.000,00

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

· dotacja podmiotowa 92116 385.000,00

Razem 1.055.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ 37/15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/8/14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2015
dla jednostek sektora finansów publicznych
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Lp. Nazwa/Zadanie
Dotacja

Rozdział Kwota w zł
1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki

systemu oświaty
80101 420.000,00

2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki
systemu oświaty

80103 150.000,00

3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 80104 120.000,00
4. Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu osób niepełnosprawnych
85311 14.000,00

5. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi
(realizacja zadań z programu profilaktyki w tym
wypoczynek letni dzieci )

85154 39.000,00

6. Dotacja celowa na pielęgnacja w środowisku
domowym osób chorych, niepełnosprawnych,
samotnych i starszych

85195 30.000,00

7. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 85228 110.000,00
8. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich 85295 48.000,00
9. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja

żywności)
85295 2.000,00

10. Dotacja celowa na kulturę fizyczną 92605 171.600,00
11. Dotacja celowa na aktywację społeczną osób

starszych
85395 10.000,00

Razem 1.114.600,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/37 /15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/8/14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2015
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
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