UCHWAŁA NR ……………………
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia ……………………… 2017r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 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 przychodów budżetu o kwotę 462.041,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

462.041,00

§2
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.100,00 zł
Dochody bieżące
855 - Rodzina
85501 - Świadczenie wychowawcze
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.100,00
100,00
2.000,00

4.000,00
400,00

3.600,00

§3
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4.000,00 zł
Dochody bieżące
855 - Rodzina
85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0970 Wpływy z różnych dochodów
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego

§4
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 465.261,00 zł

400,00
400,00
3.600,00

600

Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze
w Głogówku
851 Ochrona zdrowia
85195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
855 Rodzina
85501 Świadczenie wychowawcze
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
wydatki majątkowe
Zakup samochodu elektrycznego do bieżącego
utrzymania zabytkowego parku miejskiego
w Głogówku

460.000,00
460.000,00

1.120,00
1.120,00

2.100,00
2.100,00

2.041,00
2.041,00

§5
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.120,00 zł
851

Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

1.120,00
1.120,00
§6

W Uchwale Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok:
1) załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały
2) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka
§8
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 2017 rok – luty
2017r.
Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 462.041,00zł – z tytułu wolnych środków za 2016r.,
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.100,00 zł, z tego:
- w dziale 855 Rodzina – o kwotę 2.500,00 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących świadczenia
wychowawczego , świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł –korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 465.261,00zł, z tego:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się udział środków własnych w kwocie
460.000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie
pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV na lata 2015-2017 – o kwotę 1.120,00 zł
(większa liczba dziewczynek podlegających szczepieniu),
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotów
nienależnie pobranych świadczeń (500+) wypłaconych z dotacji Wojewody Opolskiego –
2.100,00 zł ,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.041,00 zł
zadania pn. Zakup samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku
miejskiego w Głogówku.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.120,00 zł, z tego:
- rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 1.120,00 zł z przeznaczeniem
na szczepienia przeciwko wirusowi HPV .

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 20.02.2017r.

