UCHWAŁA NR XLI/233/2018
RADY GMINY DOBRE
z dnia 14 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobre na lata 2018-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz
art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2017
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej:
- uchwałą nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2018 r
wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1. otrzymuje brzmienie:
"§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2018–2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały ."
2.§ 2.otrzymuje brzmienie:
"§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2023 zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba

UZASADNIENIE
W Uchwale nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 14.12.2017 r w sprawie
przyjęcia budżetu gminy na 2018 rok ,zmienionej Zarządzeniem nr I/253/2018 z dnia
10.01.2018 r ,Uchwałą nr XXXVII/204/2018 z dnia 12.02.2018 r , Uchwałą nr
XXXVIII/217/2018 z dnia 9.03.2018roku , Uchwałą nr XXXIX/220/2018 z dnia
27.03.2018 roku ,Zarządzeniem nr I/268/2018 z dnia 25.04.2018r , Uchwałą nr
XL/222/2018 z dnia 16.05.2018 roku dokonano zmian Uchwała nr XLI/232/2018 z dnia
14.06.2018roku :
Skorygowano plany po stronie dochodów i wydatków.
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 77.217,93 zł z tego : dział 400 zwiększono o
272zł., dział 600 o 13.800 zł., dział 700 o 2.169 zł., dział 710 o 5.127,41 ( środki za
opracowanie programu rewitalizacji w 2016 r), dział 750
o 565 zł., dział 756 o 5.150
zł., dział 855 o 4.000zł., dział 900 o 13.404,80zł., dział 921 o 1281 zł., dział 926 o kwotę
20.000zł.(dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie).
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 777.217,93 zł., przy jednoczesnym zwiększeniu
deficytu o kwotę 700.000 zł. i wynosił będzie 2.758.445,97 zł., który będzie pokryty
wolnymi środkami w kwocie 553.933,66 zł., ,wypracowaną nadwyżką 1.654.512,31 zł. i
planowanej pożyczce 550.000zł.
Zwiększono dział 600 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg
gminnych w tym zmniejszono rozdział 60095 o kwotę 150.000zł , a zwiększono rozdział
60016 o kwotę 700.000 zł i rozdz.60014 o kwotę 50.000 zł. , w dziale 630 zmniejszono
o 55.868,07 zł( oszczędności z budowy ścieżki), dział 700 zwiększono o 400.000 zł z
przeznaczeniem na „Przebudowę budynku komunalnego wraz ze sposobem jego
użytkowania”, dział 710 zwiększono o 2.000 zł na wydatki bieżące, dział 750
zwiększono o 2.336 zł. na wydatki bieżące, dział 801 zwiększono o 9.750 zł. na wydatki
bieżące oraz dokonano przeniesień planu między rozdziałami w związku z wydatkami na
zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę , dział 852 zmniejszono
o kwotę 148.000 zł.,(Utworzenie Dziennego Domu Seniora
i usługi opiekuńcze
świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre – 150.000zł.) i
zwiększono plan na wydatki bieżące o 2.000zł. , dział 855 zwiększono o 4.000 zł.
wydatki bieżące, dział 900 zmniejszono o 90.000 zł.( Budowa oświetlenia drogowego na
terenie gminy Dobre), dział 921 zwiększono o 4.000 zł. na wydatki bieżące, dział 926
zwiększono o 49.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 4.000 zł i wydatki
majątkowe „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w m. Bronisław „ 45.000zł.

Zmiany wprowadzono w oparciu o przeprowadzoną analizę zrealizowanych dochodów
i posiadające dokumenty oraz pisma otrzymane od Dyrektorów jednostek oświatowych
i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

