Projekt
z dnia 19 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/ /19
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 25 marca 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 2018r. poz. 9941))
art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 20772)) 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. Opol. 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, oraz zarządzeniami
Burmistrza Niemodlina: Nr V/15/19 z dnia 11 stycznia 2019 r, Nr V/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
wprowadza się
następujące zmiany:
1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 15 463,00 zł, z tego:
a) zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 125 463,00 zł, z tego:
- Dział 750 - Administracja publiczna
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zwiększa się o kwotę 437,00 zł,
- Dział 752 - Obrona narodowa
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 27 828,00 zł,
- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 227 828,00 zł,
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wprowadza się kwotę 1 500,00 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110 000,00 zł. z tego;
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- § 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w § 625 zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł,
2) zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 15 463,00 zł. z tego;
- Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
1) Zmiany

tekstu jednolitego zastały ogłoszone:Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394,1432,2500.
tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500,
z 2019 r. poz.303,326.

2) Zmiany
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- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 437,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 437,00 zł,
- Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł, w tym :
związane z realizacja zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł.
- Dział 752 - Obrona narodowa
- Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
- Dział 852- Pomoc społeczna
- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- zwroty dotacji na zadania bieżące wprowadza się kwotę 700,00 zł,
- Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
- zwroty dotacji na zadania bieżące wprowadza się kwotę 800,00 zł.
- Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł,
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 5 155,21 zł, w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5 155,21 zł,
- dotacje na zadania bieżące wprowadza się kwotę 5 155,21 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.
4) załącznik Nr 5, o którym mowa w § 6 ust 2 uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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:
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 25 marca 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

2.

Modernizacja układu zasilającego filtry SUW Gracze

40 000,00

3.

Zakup sieci wodociągowej w Lipnie i Sadach

21 000,00

4.

Budowa studni na SUW w Niemodlinie

5.

Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie

6.

Przebudowa ul. Lwowska-Staw Młyński

7.

Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego
w Niemodlinie

50 000,00

8.

Budowa łącznika między ul. Nyską a Długą w Grabinie

50 000,00

9.

Modernizacja kotłowni w Magnuszowicach 31

18 000,00

10.

Budowa przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku Boh. Powstań Śl. 17

54 000,00

11.

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

30 000,00

12.

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP 2 w Niemodlinie

20 000,00

13

Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Niemodlinie

70 000,00

14.

Modernizacja 6 szt. przepompowni ścieków

15.

Modernizacja sieci kanalizacji na ul. Bazaltowej w Graczach

65 000,00

16.

Modernizacja kotła na oczyszczalni ścieków w Gościejowicach

15 000,00

17

Budowa placu zabaw w Grodźcu II

16 616,56

18

Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach

19.

Dostosowanie budynku ośrodka Kultury do warunków p-poż- dokumentacja

30 000,00

20.

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

21

Zakup oprogramowania finansowo-księgowego „Dziennik obrotów" dla Urzędu
Razem
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230 000,00

350 000,00
4 000 000,00
310 000,00

100 000,00

180 000,00

12 200,00
5 861 816,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 25 marca 2019 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdział

Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku

801

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- dotacja na zadania bieżące

27 000,00
27 000,00

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dotacja na zadania bieżące

4 000,00
4 000,00

900

90013

Schroniska dla zwierząt
- dotacja na zadania bieżące

5 155,21
5 155,21

Razem
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Kwota w zł

36 155,21

UZASADNIENIE
1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 15 463,00zł. z tego:
- zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 227 828,00 zł.
- zmniejsza się dotacje na program dożywiania o kwotę 17 000,00 zł.
- zmniejsza się dotacje na wydatki obronne - 400,00 zł.
- zwiększa się dotacje na administrację - 437,00 zł,
- zwiększa się udziały w podatku od osób prawnych- 27 828,00 zł.
- zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł.
- wprowadza się zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 1 500,00 zł.
- zwiększa się dofinansowanie ze środków UE na zadanie "Termomodernizacja Ośrodka Kultury„110 000,00 zł.
- 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 15 463,00 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 37,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na program dożywiania - 17 000 zł.
- zwiększa się wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1 500,00 zł.
- zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie schroniska w Konradowej a wprowadza się dotację na ten cel w
wysokości 5 155,21 zł,
-zmienia się nazwę zadania w poz. 1 wykazu inwestycji na:" Modernizacja sieci wodociągowej azbestowocementowej od ul. Zielonej, Korfantego do Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie" kwota pozostaje bez zmian.
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