UCHWAŁA NR.............................
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia ……………………………………….

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z
2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r.
poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§1
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 213.440,00 zł
Dochody bieżące
801 - Oświata i wychowanie
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin) powiatów (związków powiatów),
Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Mochowie
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Twardawie

3.440,00
3.440,00

40.000,00

40.000,00
170.000,00

90.000,00
80.000,00

§2
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę

133.000,00 zł

Dochody majątkowe
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin) powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

40.000,00
40.000,00
10.000,00

10.000,00

Budowa Skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Głogówku
926 - Kultura fizyczna
92601 - Obiekty sportowe
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin) powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni
w Mochowie i Twardawie

83.000,00

83.000,00

§3
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
600 60013 -

60016 -

754 75412 -

801 80101 -

80103 -

80146 -

921

926

92118 -

92601 -

628.690,00 zł

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki bieżące, w tym:
- dotacja na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Modernizacja drogi – ul. J.Pawła II w Głogówku
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Zakup torby ratowniczej dla OSP Kazimierz
Modernizacja budynku OSP w Głogówku
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Mochowie
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Twardawie

80.000,00
80.000,00
7.000,00
7.000,00
19.320,00
5.000,00
4.320,00
10.000,00
2.230,00
2.230,00
2.000,00
2.000,00
3.440,00
3.440,00

33.000,00
33.000,00

481.700,00
224.500,00
257.200,00

§4
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 548.250,00 zł
600

801

854

900

921

60016 -

80104 -

85401 -

90095 -

92109 -

92195 -

926

92601 -

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Modernizacja dróg gminnych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
wydatki majątkowe
Remont przedszkola w Wierzchu
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
Budowa Skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Głogówku
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy kultury, świetlice i kluby
wydatki majątkowe
Dom Kultury – modernizacja dachu i odwodnienia
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni
w Mochowie i Twardawie
Zakup i montaż kontenerów (szatnie) na boisko
przy ul. Powstańców

90.444,00
90.444,00

53.576,00
53.576,00

4.230,00
4.230,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00
33.000,00
33.000,00

347.000,00

250.000,00
97.000,00

§5
Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego:
jest:
„Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie”
winno być: „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Mochowie”
„Przebudowa boiska do piłki nożnej w Twardawie”

§6
W Uchwale Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014r.
1) załącznik nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok” przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2015 rok” przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 7 „Fundusz Sołecki na 2015 rok” 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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. –
sierpień 2015 r.
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 213.400,00 zł , z tego:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie –zwiększa się o kwotę 3.440,00 zł – dofinansowanie z
Powiatowego Urzędu Pracy szkolenia dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum Nr 1,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego (przeniesienie planu),
- w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan o kwotę 170.000,00 zł z tytułu dofinansowania
przebudowy boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie, zgodnie z informacją Marszałka
Województwa Opolskiego o przyznaniu dofinansowania.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 133.000,00 zł, z tego:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł – sprzedaż mienia
komunalnego – przeniesienie planu,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 10.000,00 zł – korekta
kwoty przyznanego dofinansowania zadania pn. Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Głogówku , zgodnie z informacją Marszałka Województwa Opolskiego,
- w dziale 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 83.000,00 zł – korekta dofinansowania
„Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie”.
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 595.690,00 zł, z tego:
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie , zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00
z tytułu dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego na remont chodnika w Szonowie,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa plan wydatków na zadanie pn.
Modernizacja drogi – ul. J.Pawła II w Głogówku – 7.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł
(paliwo) oraz wydatki majątkowe : zadanie pn. Zakup torby ratowniczej dla OSP Kazimierz –
4.320,00 i Modernizacja budynku OSP w Głogówku – 10.000,00 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.230,00 zł
(przesuniecie z rozdziału 85401 Świetlice szkolne) ,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się wydatki
bieżące o kwotę 2.000,00 zł (przesuniecie z rozdziału 85401 Świetlice szkolne),
- w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków
o kwotę 3.440,00 zł na szkolenia dla nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia
zawodowego (dofinansowanie z PUP),
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 481.700,00
na zadania pn. Przebudowa boiska do piłki nożnej w Mochowie – 224.500,00 zł
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Twardawie - 257.200,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 515.250,00 zł, z tego:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.
„Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 90.444,00 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola - zmniejsza się wydatki o kwotę 53.576,00 zł na zadanie pn.
„Remont przedszkola w Wierzchu”,
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.230,00 zł
(przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.
„Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głogówku” o 10.000,00 zł w związku z
korektą planowanego dofinansowania.

UWAGA :
Po stronie wydatków :
- zwiększono kwotę dotacji na zadania bieżące w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 33.000,00 zł –
z przeznaczeniem na koncerty Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena „Beethoven – Chopin”,
kwota stanowi udział własny gminy do przyznanego przez Ministra Kultury I Dziedzictwa
Narodowego dofinansowania w kwocie 75.000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.000,00 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność
(środki przeznaczone na koncerty).

Po korekcie:
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 24.08.2015r.

213.440,00 zł
133.000,00 zł
628.690,00 zł
548.250,00 zł

