UCHWAŁA NR ……………………
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia ……………………… 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z
2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 94, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 114.000,00 zł
Dochody bieżące
756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości

114.000,00
114.000,00

§2
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 264.309,00 zł
Dochody bieżące
756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowi, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
Dochody majątkowe
600
- Transport i łączność
60016 - Drogi publiczne gminne
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
750
- Administracja publiczna
75095 - Pozostała działalność

114.000,00
114.000,00

120.000,00

120.000,00
30.309,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

30.309,00

§3
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 240.210,00 zł
600

- Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Modernizacja dróg gminnych
Remont ul. Powstańców w Twardawie
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym:
- obsługa długu publicznego
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Biedrzychowicach (dokumentacja)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 Żłobki
wydatki bieżące, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg
wydatki majątkowe
Montaż dodatkowych punktów świetlnych
oświetlenia ulicznego
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
Oświetlenie boisk

90.850,00
80.850,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00

13.000,00
13.000,00

22.140,00
22.140,00

2.000,00
2.000,00

55.500,00
55.500,00

6.720,00
6.720,00

§4
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 390.519,00 zł
600

- Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Droga transportu rolnego Wierzch-Wilków

120.000,00
120.000,00

750

- Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin
wydatki bieżące, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki majątkowe
Zakup oprogramowania
75095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
Dostosowanie wejścia do Ratusza dla osób
niepełnosprawnych
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
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 bieżące, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

160.500,00
150.000,00

10.500,00
30.309,00

30.309,00
17.710,00
17.710,00
22.000,00
22.000,00

40.000,00
40.000,00

§5
W Uchwale Nr XV/4/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015r.
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 2016 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU
Mieczysław Hołówko

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016r. –
grudzień.
PLAN DOCHODÓW :
Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę
114.000,00 zł między osobami fizycznymi a osobami prawnymi,
Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania zadań:
- w dziale 600 Transport i łączność - o kwotę 120.000,00 zł – Droga transportu rolnego WierzchWilków,
- w dziale 750 Administracja publiczna – o kwotę 30.309,00 zł – Dostosowanie wejścia do Rausza
dla osób niepełnosprawnych.
PLAN WYDATKÓW:
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 240.210,00 zł, w tym:
- w rozdziale 60016 – zadania pn. Modernizacja dróg gminnych
- 80.000,00 zł,
Remont ul. Powstańców w Twardawie - 10.000,00 zł,
- w rozdziale 70005 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł – opłata za zarządzanie
lokalami gminnymi,
- w rozdziale 75702 – o kwotę 13.000,00 zł – odsetki od kredytów,
- w rozdziale 80101 – wprowadza się nowe zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Biedrzychowicach (dokumentacja techniczna) – 22.140,00 zł,
- w rozdziale 90015 – zwiększenie o kwotę 55.500,00 zł zadania pn. Montaż dodatkowych
punktów świetlnych oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92601 – zwiększenie o kwotę 6.720,00 zł zadania pn. Oświetlenie boisk.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 390.519,00 zł, w tym:
- w rozdziale 60016 - o kwotę planowanego dofinansowania – 120.000,00 zł zadania pn.
Droga transportu rolnego Wierzch-Wilków,
- w rozdziale 75023 – o kwotę 150.000,00 zł wydatki bieżące – na wynagrodzenia i pochodne oraz
wydatki majątkowe o 10.500,00 zł – Zakup oprogramowania,
- w rozdziale 75095 – o kwotę dofinansowania – 30.309,00 zł zadania pn. Dostosowanie wejścia
do Ratusza dla osób niepełnosprawnych,
- w rozdziale 80101 – o kwotę 17.710,00 zł – wydatki bieżące,
- w rozdziale 80104 – o kwotę 22.000,00 zł – wydatki bieżące,
- w rozdziale 80150 – o kwotę 40.000,00 zł – wydatki bieżące

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 15.12.2016r.

