UCHWAŁA NR ……………………
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia 30 października 2017 r.
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
2017r. – poz. 1875) 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.1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. 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
Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 212.604,82 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

212.604,82

§2
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 293.493,18 zł
Dochody bieżące
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
7.896,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
12.751,18
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw
pozyskane z innych źródeł
(Program „Bezpieczna +)
23.720,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
3.100,00
80104 - Przedszkola
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
31.000,00
851 - Ochrona zdrowia
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
18.650,00
855 - Rodzina
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
0830 Wpływy z usług
1.000,00

20.647,18

23.720,00

3.100,00

31.000,00

18.650,00

1.000,00

926

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
14.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
11.400,00

Dochody majątkowe
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(Program „Aktywna tablica”)
70.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
100.000,00
(WFOŚiGW w Opolu)

25.400,00

70.000,00

100.000,00

§3
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 686.539,00 zł
700

754

801

70005 -

75412 -

80101 -

80103 -

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Rozbudowa budynku OSP w Starych Kotkowicach
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Program „Bezpieczna +”
wydatki majątkowe
Program rządowy „Aktywna tablica”
Zakup i montaż kotłów do spalania eko groszku
SP Racławice Śląskie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

80.000,00
80.000,00

180.243,00
30.243,00
150.000,00

245.173,00
29.650,00

87.500,00
128.023,00
3.100,00
3.100,00

80104 -

Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Zakup i montaż kotłów do spalania eko groszku
PP Racławice Śląskie - 56.992,00
PP O/Kierpień
- 19.181,00
851 - Ochrona zdrowia
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
855 - Rodzina
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

107.173,00
31.000,00
76.173,00

18.650,00
18.650,00

43.800,00
42.800,00
1.000,00
8.400,00
8.400,00

§4
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 180.417,00 zł

010

710

754

801

851

900

01030 -

71004 -

75412 -

80110 -

85154 -

90095 -

Rolnictwo i łowiectwo
Izby Rolnicze
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe
Dotacja dla OSP Głogówek na zakup samochodu…
Oświata i wychowanie
Gimnazja
wydatki bieżące, w rym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

10.000,00
10.000,00

75.050,00
34.670,00
40.380,00
43.237,00
43.237,00

42.800,00
42.800,00

5.930,00
5.930,00

1.400,00
1.400,00

921

92109 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
2.000,00
(F.S. Stare Kotkowice)

2.000,00

§5

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,
3) załącznik nr 7 „Fundusz sołecki na 2017 r.” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3
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 2017 rok –
październik 2017.
Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2016 rok o kwotę 212.604,82 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 293.517,18 zł, w tym:
dochody bieżące:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - o 20.647,18 zł tytułem oprocentowania rat sprzedaży
mienia komunalnego oraz przystosowania mienia do sprzedaży,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowanie z budżetu państwa programu dla szkół
podstawowych „Bezpieczna +” - 23.720,00 zł oraz wpłaty za wyżywienie w oddziałach
przedszkolnych i przedszkolach – 34.100,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.650,00 zł
z tytułu wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dziale 855 Rodzina - zwiększenie wpływów z tyt. odpłatności za wyżywienie w żłobku – 1.000,00 zł,
- w dziale 926 Obiekty sportowe – zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania z tytułu
wpływów za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych – 25.400,00 zł,
dochody majątkowe:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie z budżetu państwa na realizację programu
„Aktywna tablica” - 70.000,00 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 100.000,00 zł na zakup i montaż kotłów
do spalania eko groszku ( SP Racławice, PP Racławice, O/P Kierpień )
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 686.539,00 zł, w tym:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 80.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem
mieniem komunalnym oraz na przystosowanie działek i lokali do sprzedaży,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa - zwiększa się plan wydatków
bieżących o kwotę 30.243,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku
w Starych Kotkowicach” - 150.000,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 29.650,00 zł - realizacja programu „Bezpieczna +” ( SP Nr 1,
SP w Szonów, SP Biedrzychowice, SP Twardawa ) , program rządowy „Aktywna tablica” –
87.500,00 zł (SP Nr 1, SP Biedrzychowice, SP Twardawa, SP Szonów, SP Racławice Śl.
oraz „Zakup i montaż kotłów do spalania eko groszku” -128.023,00 zł – SP Racławice Śl. , PP
Racławice Śl. i PP O/Kierpień – 76.173,00 zł,
- w dziale 855 Rodzina- przesunięcie środków na wynagrodzenia o raz zwiększenie środków na
zakup wyżywienia w żłobku – 43.800,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna - przesunięcia związane ze zmianą przedsięwzięć Funduszu
Sołeckiego – 8.400,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 180.417,00 zł , w tym:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - o 10.000,00 zł składki na Izby Rolnicze,
- w dziale 710 Działalność usługowa - o 75.075,00 zł wydatki związane z planami zagospodarowania
przestrzennego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – zmniejszenie dotacji dla OSP
Głogówek na zakup samochodu strażackiego – 43.237,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – o kwot 42.800,00 zł przesunięcie środków z gimnazjów do
żłobka,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę
5.930,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w programie „Bezpieczna +”,
- w dziale 9oo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcia związane ze zmianami
przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 23.10.2017r.

