
projekt 
UCHWAŁA  NR XXXVII/…/2017 

RADY  MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 
 

z dnia 29 września 2017 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 94, art. 257 pkt 
1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, 
poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, 
poz. 1529, poz. 1537), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę  179.545,03 zł 
 
Dochody bieżące 
758       -       -     Różne rozliczenia 
       75814   -      Różne rozliczenia finansowe                                                                                    56.215,03 
                  0970  Wpływy z różnych dochodów                                                    56.215,03 
Dochody majątkowe    
758       -       -     Różne rozliczenia 
       75814   -      Różne rozliczenia finansowe                                                                                    60.000,00 
                  6290  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  
                             gmin, powiatów (związków gmin, związków 
                             powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
                             samorządów województw, pozyskane z innych 
                             źródeł                                                                                              60.000,00           
921       -      -      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
       92109   -      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                63.330,00 
                  6290  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  
                             gmin, powiatów (związków gmin, związków 
                             powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
                             samorządów województw, pozyskane z innych 
                             źródeł                                                                                              63.330,00  
 
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę  267.520,03 zł 
 
Dochody bieżące   
710       -       -     Działalność usługowa 
       71004    -     Plany zagospodarowania przestrzennego                                                              23.400,00 
                  2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
                            gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 
                            gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 
                            pozyskane z innych źródeł                                                          23.400,00 
                            „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” 
750       -       -     Administracja publiczna 
       75095    -     Pozostała działalność                                                                                                 23.455,00 
                  0970  Wpływy z różnych dochodów                                                    23.455,00 
 
758       -       -     Różne rozliczenia 



       75814   -      Różne rozliczenia finansowe                                                                                    49.615,24 
                  2030  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
                             na realizację własnych zadań bieżących gmin 
                            (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               49.615,24 
852      -        -      Pomoc społeczna 
       85214    -      Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
                             oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                             i rentowe                                                                                                                     23.000,00 
                  0970  Wpływy z różnych dochodów                                                   23.000,00 
Dochody majątkowe 
600    -         -      Transport i łączność 
       60016   -      Drogi publiczne gminne                                                                                             81.450,00 
                  6630  Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 
                             na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  
                             na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami 
                             samorządu terytorialnego                                                         81.450,00 
758       -       -     Różne rozliczenia 
       75814   -      Różne rozliczenia finansowe                                                                                    66.599,79 
                  6330  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  
                             na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
                             własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 
                             gminnych)                                                                                     66.599,79 
 
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę   324.187,00 zł 
 
600     -       Transport i łączność 
       60016   Drogi publiczne gminne                                                                                                    96.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                     
                      Remonty nawierzchni dróg i chodników 
                      gminnych     (Ciesznów)                                                                47.000,00 
                      Remonty dróg gminnych na terenie  
                      Sołectwa Zawada                                                                           35.000,00 
                      Remont  chodnika przy ul. Rataja w Głogówku                        26.000,00 
700       -       Gospodarka mieszkaniowa 
       70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                     8.700,00 
                       wydatki bieżące, w tym:                                                                 8.700,00 
                      - na zadania statutowe 
710       -       Działalność usługowa 
       71004    Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     23.400,00    
                      wydatki bieżące, w tym:                                                               23.400,00 
                       - wydatki na programy finansowane ze 
                        środków europejskich            
                      „Szkoła świadomego planowania przestrzennego”                                                                                  
750       -       Administracja publiczna 
       75095    Pozostała działalność                                                                                                       24.817,00 
                       wydatki bieżące, w tym:  
                       - na zadania statutowe (dożynki)                                               10.000,00 
                       „Zimowe tradycje na pograniczu” 
                      - wydatki na programy finansowane ze 
                        środków europejskich                                                                  14.817,00                             
852      -        Pomoc społeczna 
       85214    Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 



                      oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                      i rentowe                                                                                                                           23.000,00 
                      wydatki bieżące, w tym:                                                                23.000,00 
                      - na zadania statutowe 
855      -        Rodzina 
       85504   Wspieranie rodziny                                                                                                              1.186,00    
                      wydatki bieżące, w tym:                                                                 1.186,00 
                      - na zadania statutowe         
       85508    Rodziny zastępcze                                                                                                               7.600,00 
                      wydatki bieżące, w tym:                                                                 7.600,00 
                      - na zadania statutowe 
900      -        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
       90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                     25.000,00 
                      wydatki bieżące, w tym:      
                     - na zadania statutowe                                                                   25.000,00 
921       -      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
       92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                        10.300,00 
                      wydatki bieżące, w tym:                                                                 10.300,00 
                      - na zadania statutowe 
       92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
                     wydatki majątkowe                                                                                                            67.184,00 
                     Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie 
                     konstrukcji obiektu w części północnej 
                     i zachodniej                                                                                        67.184,00                                                                                                                                   
926     -        Kultura fizyczna 
       92601   Obiekty sportowe                                                                                                               25.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                           25.000,00 
                     Wykonanie dokumentacji  projektowej: 
                     Montaż systemu ogrzewania wody panelami 
                     solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku 
 
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę    236.212,00  zł 
 
600       -      Transport i łączność 
       60017   Drogi wewnętrzne                                                                                                             82.426,00 
                     wydatki majątkowe                                                                       82.426,00 
                     Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 
                     wojewódzkiej nr 416 Głogówek - Głogowiec 
852       -      Pomoc społeczna 
       85215   Dodatki mieszkaniowe                                                                                                        8.786,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                                  8.786,00 
                     - świadczenia na rzecz osób fizycznych 
921       -      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
       92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                     145.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                      145.000,00 
                     Montaż świetlicy kontenerowej w Ciesznowie 
 
§ 5. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Głogówek , to jest  34.292,70 zł. 
 

 
 



 § 6. W Uchwale  Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok: 
1) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok” przyjmuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
2) załącznik nr 7 „Fundusz sołecki na 2017 r.” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 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 – 
wrzesień   2017 r. 
 
 
Zmniejsza się plan dochodów budżetu  o kwotę   179.545,03 zł, , z tego: 
- w dziale 758 Różne rozliczenia  - o kwotę  116.215,03 zł  (zmniejszenie i zwiększenie ) 
   – korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego – dotyczy 
refundacji wydatków na fundusz sołecki za 2016 rok, 
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę  63.330,00 zł planowane  
  dofinansowanie na montaż świetlicy kontenerowej w Ciesznowie, 
    
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę  267.520,03 zł , z tego: 
- w dziale 710 Działalność usługowa – o kwotę   23.400,00 zł – przyznany grant w ramach projektu: 
  „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów 
   i środowisk społecznych w procesach planistycznych” (środki europejskie), 
- w dziale 750 Administracja publiczna – o kwotę  23.455,00 zł – wpłaty sponsorów na dożynki 
  gminne, 
- w dziale 852 Pomoc społeczna - o kwotę  23.000,00 zł – z tytułu odpłatności rodzin za osoby 
przebywające w Domach Pomocy Społecznej, 
- w dziale 600 Transport i łączność – o kwotę  81.450,00 zł – przyznane dofinansowanie z budżetu 
  Województwa Opolskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, 
 
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 324.187,00 zł, z tego: 
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne -  47.000,00 zł na remont drogi w Ciesznowie, 
  35.000,00 zł na dodatkowe roboty drogowe w Sołectwie Zawada, 26.000,00 zł na remont 
  chodnika przy ul. Rataja w Głogówku, 
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.700,00 zł na przeglądy techniczne 
  budynków komunalnych, 
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  - 23.400,00 zł – wydatki związane 
  z realizacją projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego….”, 
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność –  24.817,00 zł na wydatki związane z dożynkami gminnymi  
oraz na realizację projektu pn. „Zimowe tradycje na pograniczu” realizowany wspólnie z miastem 
  partnerskim Vrbno Pod Pradziadem (okres realizacji 2017-2018) , 
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe , celowe…… -  o kwotę 23.000,00 zł – odpłatność za  osoby 
  przebywające w Domach Pomocy Społecznej, 
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – o kwotę  1.186,00 zł – na wydatki bieżące, 
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze  - o kwotę  7.600,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem 
  dzieci w rodzinach zastępczych, 
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  - o kwotę 25.000,00 zł wydatki bieżące, 
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  10.300,00 na prace remontowe w 
stodole farskiej w Mochowie i świetlicy w Mionowie, 
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę  67.184,00 zł zadanie pn. 
  „Głogówek, zamek (XIII/XIVw) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej, 
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji  
  projektowej: Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego 
  w Głogówku”   -  25.000,00 zł. 
 
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę  236.212,00 zł, z tego: 
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne -  82.426,00 zł „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 
  wojewódzkiej nr 416 Głogówek-Głogowiec” , 
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe -  8.786,00 zł – przesunięcie na wydatki do rozdziału 
   85504 Wspieranie rodziny i 85508 Rodziny zastępcze , 



- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -  145.000,00 zł zadanie pn. 
  „Montaż świetlicy kontenerowej w Ciesznowie”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Skarbnik Gminy 
Ilona Hudaszek 
Głogówek, dn.   21.09.2017 r. 


