UCHWAŁA NR …………………………….
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 26 kwietnia
2018 r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. – poz. 1875, poz. 2232 ) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. – poz. 2077; z 2018r. – poz. 62 ) Rada Miejska
w Głogówku uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 185.960,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

185.960,00

§2
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę

1.453.160,00 zł

Dochody bieżące
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
75412 - Ochotnicze straże pożarne
95.560,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
95.560,00
/Fundusz Sprawiedliwości/
801 - Oświata i wychowanie
80102 - Szkoły podstawowe specjalne
3.000,00
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 2.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
1.000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1.265.000,00
8300 Wpływy z usług
30.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
3.000,00
2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.232.000,00
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe
8.000,00

2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody majątkowe
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

8.000,00

81.600,00

81.600,00

§3
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.663.210,00 zł
600

Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
23.134,00
Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
96.516,00
- na zadania statutowe
Zakup sprzętu – Fundusz Sprawiedliwości
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświat.
Szkoła Podstawowa w Szonowie
82.310,00
Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach 40.350,00
Remont schodów – SP Twardawa
21.300,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne
wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
600,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
339.900,00
- na zadania statutowe
71.750,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki majątkowe
20.350,00
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświat.
Oddział Przedszkolny w Szonowie
80104 Przedszkola
wydatki majątkowe
20.350,00
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświat.
Przedszkole Nr 3 O/Biedrzychowice
80111 Gimnazja specjalne

23.134,00

96.516,00

143.960,00

412.250,00

20.350,00

20.350,00

419.430,00

wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
80134 Szkoły zawodowe specjalne
wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- na zadania statutowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. J.Pawła II
w Głogówku
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki majątkowe
- dotacja celowa dla MGOK

500,00
380.000,00
38.930,00
170.470,00
200,00
159.000,00
11.270,00
265.850,00
700,00
184.000,00
81.150,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
44.000,00
44.000,00

38.900,00
38.900,00

§4
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.090,00 zł
600

Transport i łączność
60017 Drogi wewnętrzne
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

23.134,00
23.134,00

956,00
956,00

§5
W Uchwale Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok:
1) załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” przyjmuje brzmienie zgodne
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok” przyjmuje brzmienie zgodne
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr nr 7 „Fundusz Sołecki na 2018r.” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU
Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok –
kwiecień 2018r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2017r. o kwotę 185.960,00 zł
z przeznaczeniem na:
- na wymianę źródeł ciepła w placówkach oświatowych (udział gminy) - 81.760,00 zł
- na wykonanie oświetlenia ulicy J.Pawła II - 44.000,00 zł
- na dotację celową dla MGOK - 38.900,00 zł
- remont schodów w budynku SP w Twardawie – 21.300,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.453.160,00 zł, z tego:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – o kwotę 95.560,00 zł środki
„Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zwanego Funduszem
Sprawiedliwości”
- w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się
dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 36.000,00 zł, z tytułu dotacji
celowej z Powiatu na prowadzenie Ośrodka w kwocie 1.232.000,00 oraz dotacji celowej
z Powiatu na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 8.000,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów z tytułu
dotacji z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 81.600,00 zł .
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.663.210,00 zł, z tego:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięcie do wydatków majątkowych
funduszu sołeckiego Szonów - 23.134,00 zł
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 95.516,00 zł na zakup zestawów
ratownictwa medycznego R1 dla jednostek OSP w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - wprowadza się zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła na
ekologiczne w placówkach oświatowych - SP Szonów – 82.310,00 zł, SP Biedrzychowice – 40.350,00
oraz zadanie pn. Remont schodów – SP Twardawa – 21.300,00 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wprowadza się plan na wydatki bieżące w kwocie
412.250,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 Przedszkola
- wprowadza się zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych O/P w Szonowie – 20.350,00 zł , PP Nr 3 O/Biedrzychowice – 20.350,00 zł ;
-w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne wprowadza się plan na wydatki bieżące w kwocie
419.430,00 zł ;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wprowadza się plan na wydatki bieżące w kwocie
170.470,00 zł ;
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki wychowawcze wprowadza się plan na wydatki bieżące w
kwocie 265.850,00 zł ;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wprowadza się plan na wydatki bieżące w
kwocie 8.000,00 zł ,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się zadanie pn. Rozbudowa
oświetlenia ulicznego ul. J.Pawła II w Głogówku – 44.000,00 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się dotację celową
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 38.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup
projektora i ekranu do Sali widowiskowej .
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.090,00 zł , z przeznaczeniem udziału własnego (1%) na
zakup zestawów ratownictwa medycznego. – 956,00 zł oraz przesunięcie funduszu sołeckiego
Szonów z wydatków bieżących - 23.134,00 zł .

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 18.04.2018r.

