
UCHWAŁA NR VII.35.2015
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 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 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, 
art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 
938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Gminy Domaszowice 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV.13.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V.19.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 
26 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Nr VI.25.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2015 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 112 104,00 zł, z czego:

1) w zakresie dochodów bieżących, zwiększa się o kwotę 112 104,00 zł, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogi gminnej, zwiększa się o kwotę 
10 000,00 zł;

b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 226 783,00 zł, z czego:

- z tytułu wpływów z opłat związanych z wywozem odpadów komunalnych, zmniejsza się o kwotę 
260 000,00 zł;

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 33 217,00 zł;

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 328 887,00 zł, z czego:

- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW i NFOŚiGW) na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 68 887,00 zł;

- z tytułu wpływów z opłat związanych z wywozem odpadów komunalnych, zwiększa się o kwotę 
260 000,00 zł;

2) w zakresie dochodów majątkowych dokonuje się przeniesienia między działami, z czego:

a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  zmniejsza się plan dochodów o kwotę 
70 228,00 zł, z tytułu:

- dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader zadania pn. 
“Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach”, o kwotę 
25 000,00 zł;

- dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zadania pn. Utworzenie miejsca wypoczynku 
i rekreacji we wsi Domaszowice, o kwotę 45 228,00 zł;

b) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 228,00 zł, z tytułu:

- dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader zadania pn. 
“Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach”, o kwotę 
25 000,00 zł;

- dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zadania pn. “Utworzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice”, o kwotę 45 228,00 zł;

2. Wydatki budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 339 544,00 zł, z czego:
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1) w zakresie wydatków bieżących, zwiększa się o kwotę 286 044,00 zł, z czego:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych 
z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 98 000,00 zł;

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł;

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze 
straże pożarne, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków 
jednostek budżetowych związanych z realizacją  zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł;

d) 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 81 044,00 zł;

e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją  zadań statutowych, 
zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o kwotę, 53 500,00 zł, z 
czego:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 
13 500,00 zł;

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – 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 40 000,00 zł;

3. Przychody budżetu w 2015 roku zwiększa się, w § 950 – Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 227 440,00 zł.

4. Określony w § 11 załącznik 8 - „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Wartość

kosztorysowa

Nakłady do
wykonania
w 2015r.

Źródła finansowania

Uwagiśrodki własne
gminy

kredyt/
pożyczka

inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 710 71004

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi: Domaszowice, Strzelce,
Włochy, Dziedzice, Polkowskie,
Woskowice Górne, Gręboszów

166 000,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00

2 710 71004

Zmiana Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy (zakończenie
prac)

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

3 750 75023
Zakup wyposażenia,
oprogramowania i sprzętu
biurowego dla Urzędu Gminy

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

4 750 75095
Opracowanie "Strategii Rozwoju
Gminy Domaszowice"

13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00

5 754 75412
Zakup defibrylatora dla OSP
Strzelce

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Realizacja

w ramach Funduszu
Sołeckiego

6 754 75412
Zakup sprzętu ochrony dróg
oddechowych wraz z osprzętem dla
OSP Domaszowice

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
Realizacja

w ramach Funduszu
Sołeckiego

7 900 90001
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w Gręboszowie
- II etap

118 500,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00

8 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 0,00 0,00 finansowanie

Załącznik do Uchwały Nr VII.35.2015

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok
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wraz z przyłączami w Strzelcach z PROW

9 900 90001
Opracowanie projektu budowlanego
dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Domaszowicach

76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00

10 900 90001

Opracowanie dokumentacji
projektowej tranzytu ścieków
sanitarnych z terenu gm.
Domaszowice do oczyszczalni
w Namysłowie

61 500,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00

11 900 90001

Współfinansowanie budowy
tranzytu ścieków sanitarnych
z terenu gminy Domaszowice do
miasta Namysłów

180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00

12 900 90004
Zakup kosiarki - traktorka dla
sołectwa Strzelce

12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
Realizacja

w ramach Funduszu
Sołeckiego

13 900 90015
Budowa odcinków oświetlenia
drogowego

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

14 900 90095

Opracowanie dokumentacji
projektowej, wykup
nieruchomości   dla zadania
"Ochrona, promocja i rozwój
zasobów przyrodniczych,
kulturowych i historycznych
obszaru Stobrawskiej Strefy"

110 000,00 110 000,00 110 000,00

15 900 90095
Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Ogółem: 3 275 500,00 3 275 500,00 3 275 500,00 - -
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