projekt
UCHWAŁA NR XXII/…/2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz.
1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Głogówku uchwala,
co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 302.088,00 zł
Dochody bieżące
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0690 Wpływy z różnych opłat
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
0970 Wpływy z różnych dochodów
80110 - Gimnazja
0970 Wpływy z różnych dochodów
852 - Pomoc społeczna
85204 - Rodziny zastępcze
0970 Wpływy z różnych dochodów
85295 - Pozostała działalność
0830 Wpływy z usług
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 - Gospodarka odpadami
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
0690 Wpływy z różnych opłat

151.800,00

150.000,00
1.800,00

19.770,00
18.595,00
1.175,00
5.000,00
5.000,00
4.148,00
4.148,00
18.525,00
18.525,00
3.054,00
3.054,00
81.673,00

66.192,00
3.800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów
- Kultura fizyczna
92601 - Obiekty sportowe
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dochody majątkowe
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
75412 - Ochotnicze straże pożarne
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

11.681,00

926

15.676,00

15.676,00

1.463,00
1.463,00
979,00
979,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 307.137,00 zł
700

710

750

900

70005 -

71004 -

75095 -

90002 -

90095 -

921

926

92109 -

92601 -

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Administracja publiczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki majątkowe
Utwardzenie terenu gminnego- wejście do
świetlicy – Stare Kotkowice
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Utwardzenie nawierzchni przy boisku oraz
zakup i montaż piłkochwytów w Twardawie

150.000,00
150.000,00

9.500,00
9.500,00

36.276,00
36.276,00

77.873,00
77.873,00
10.000,00
10.000,00

5.049,00
5.049,00

18.439,00
10.439,00

8.000,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.049,00 zł
600

60017 -

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

5.049,00
5.049,00

§ 4. W Uchwale Nr XV/4/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r.
1) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok” przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 7 „Fundusz Sołecki na 2016r.” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 302.088,00 zł, z tego:
dochody bieżące:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów z tytułu czynszów
mieszkaniowych - 150.000,00 zł oraz 1.800,00 zł z tyt. oprocentowania rat za zakupione
lokale mieszkalne,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych….. – o kwotę 18.595,00 zł z tyt. opłaty
eksploatacyjnej oraz o 1.175,00 zł – z tyt. opłaty parkingowej – opł.dodatkowa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 9.148,00 zł – wpłata do budżetu z tytułu
korekty naliczenia funduszu świadczeń socjalnych za 2015r.- Gimnazjum i SP RacławiceŚl,
- w dziale 852 Pomoc społeczna – o kwotę 21.579,00 zł , w tym: 18.525,00 zł zwrot
wydatków poniesionych w 2015 r. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów
o kwotę 77.873,00 zł , z tego: 66.192,00 zł – dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW i o kwotę
11.681,00 zł – udział ostatecznych beneficjentów w projekcie unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest Gminy Głogówek oraz 3.800,00 zł – wpływy z tyt. kosztów upomnienia,
- w dziale 926 Kultura fizyczna - o kwotę 15.676,00 zł – refundacja wydatków poniesionych
w 2015 r. na organizację Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza – Euroregion,
dochody majątkowe:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – 1.463,00 zł sprzedaż
samochodu OSP Dzierżysławice,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 979,00 zł za drewno opałowe.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 307.137,00 zł, z tego:
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków
bieżących z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewania (klatki schodowe)
i zarządzanie budynków komunalnych - 150.000,00 zł,
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 9.500,00 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących
związanych z partnerstwem tj. przyjazd do Głogówka i pobyt dzieci z Ukrainy oraz wyjazd
mieszkańców naszej Gminy na Litwę ,przyjazd młodzieży do naszego miasta z okazji
Światowych Dni Młodzieży - 36.276,00 zł,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.873,00
na zadanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest Gminy Głogówek,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków związanych
z utrzymaniem terenów gminnych – 10.000,00 zł,
- w rozdziale 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 5.049,00 zł –
związane jest ze zmianą przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kotkowice – wprowadza się
zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie terenu gminnego – wejście do świetlicy,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących związanych
z utrzymaniem obiektów sportowych o kwotę 10.439,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych
tj. zadanie pn. Utwardzenie nawierzchni przy boisku oraz montaż piłkochwytów
w Twardawie ( druga strona).
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.049,00 zł - w rozdziale 60017 Drogi
wewnętrzne – przesunięcie środków związane ze zmianą przedsięwzięcia Sołectwa
Stare Kotkowice.
Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek

