UCHWAŁA NR ……………………
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia 29 listopad 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
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 dochodów budżetu o kwotę 831.482,00 zł
Dochody bieżące
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
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
34.000,00
0690 Wpływy z różnych opłat
11.000,00
758 - Różne rozliczenia
75814 - Różne rozliczenia finansowe
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
15.000,00
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowogminnych)
70.000,00
„Aktywna tablica”
80104 - Przedszkola
0970 Wpływy z różnych dochodów
7.100,00
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
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
8.000,00

45.000,00

15.000,00

70.000,00

7.100,00

8.000,00

Dochody majątkowe
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
426.382,00
/Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze
w Głogówku/
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
obiektów zabytkowych, wykonywanych przez
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
250.000,00
/ Głogówek, zamek (XIII/XIVw.) wzmocnienie
konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej/
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
10.000,00
/Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku,
wymiana pokrycia dachowego/

426.382,00

260.000,00

§2
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 730.000,00 zł
Dochody majątkowe
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
/Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze
w Głogówku/
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”)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

400.000,00

400.000,00

70.000,00

70.000,00
260.000,00

260.000,00

§3
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 574.857,78 zł
600

60016 -

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Remonty nawierzchni dróg gminnych
60017 - Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
750 - Administracja publiczna
75023 - Urzędy gmin
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
801 - Oświata i wychowanie
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
80104 - Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Remont dachu w budynku PP Nr 3 w Głogówku
852 - Pomoc społeczna
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
85219 - Ośrodki pomocy społecznej
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
(Mochów, Mionów, Leśnik, Ciesznów)

64.965,80
64.965,80
45.000,00
45.000,00

60.000,00
60.000,00

36.000,00
30.000,00
6.000,00
18.000,00
18.000,00

24.000,00
24.000,00

50.000,00
50.000,00
67.200,00
12.200,00
55.000,00

33.401,98
33.401,98
36.890,00
36.890,00

28.400,00
28.400,00

921

92109 -

92116 -

92118 -

926

92601 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
- dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące
Muzea
wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

80.000,00

5.000,00
75.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00

23.000,00
23.000,00

§4
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 473.375,78 zł
600

757

852

855

900

60016 -

75704 -

85215 -

85504 -

90003 -

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze
w Głogówku
Obsługa długu publicznego
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rodzina
Wspieranie rodziny
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

362.243,80
362.243,80

83.000,00
83.000,00

8.570,00
8.570,00

14.561,98
14.561,98

5.000,00
5.000,00

§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 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok” przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2017 r.” 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 2017 rok –
listopad 2017.
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 831.482,00 zł, w tym:
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…. – o kwotę 45.000,00 zł z tytułu
opłaty opłat parkingowych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia – o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 7.100,00 zł - opłata za przedszkole (dzieci z innych gmin),
- w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o 8.000,00 zł za wynajem obiektów sportowych
Zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 730.000,00 zł wynika z korekt
klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 574.857,78 zł, w tym:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.
Modernizacja dróg i chodników gminnych – 64.965,80 zł,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł (drogi wewnętrzne
w m. Wierzch, Głogówek – ul. J. Pawła II ),
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków bieżących
związanych z zarządzaniem mieniem gminy – 60.000,00 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin – o kwotę 36.000,00 zł – uzupełnienie planu na składki PFRON
oraz odprawy emerytalne,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 18.000,00 zł – zakup i montaż
„witaczy” ,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 24.000,00 na wydatki bieżące : remont w OSP
Biedrzychowice oraz Rzepcze,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 50.000,00 zł – uzupełnienie
środków na wynagrodzenia,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – wprowadza się zadanie pn. Remont dachu budynku PP Nr 3
w Głogówku” – 55.000,00 zł , wymiana okien i drzwi w przedszkolu w Biedrzychowicach –
5.100,00 zł oraz wydatki na opłacenie pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach 7.100,00 zł,
- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze….. – zwiększenie planu wydatków
na opłacenie pobytu osób z naszej gminy w Domach Opieki Społecznej - 33.401,98 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 36.890,00 zł – uzupełnienie planu wydatków
na wynagrodzenia i odprawę emerytalną,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się zadanie pn „ Montaż
dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego” (Mochów, Mionów, Lesnik, Ciesznów) –
28.400,00 zł ,
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków na dotację
podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 75.000,00 zł oraz o 5.000,00 zł wydatki związane z
utrzymaniem świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92116 Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 5.000,00 zł,
- w rozdziale 92118 Muzea – zwieksza się dotację podmiotową o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – o kwotę 23.000,00 zł – utrzymanie obiektów sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 473.375,78 zł , w tym:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn.
Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku” o kwotę 362.243,80 zł , w związku
otrzymaniem dofinansowania,
- w rozdziale 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji …… - zmniejszenie planu wydatków
o kwotę 83.000,00 zł w związku ze spłatą kredytu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i w
Głogówku w kwocie 80.000,00 zł oraz Związek Gmin Aqua Silesia w Głogówku – 3.000,00 zł,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe - 8.570,00 oraz 85504 Wspieranie rodziny – 14.561,98 zł
- przesunięcie na zwiększenie wydatków do rozdziału 85214 na opłacenie DPS,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki w świetlicach .

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 20.11.2017r.

