UCHWAŁA NR.............................
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia 29 maja 2015r.

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
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 600.000,00 zł
Dochody majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

600.000,00

600.000,00

§2
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 92.166,00 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
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
900
- - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 - Gospodarka odpadami
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
0970 Wpływy z różnych dochodów

24.324,00
24.324,00
67.842,00

57.665,70
10.176,30

§3
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 652.783,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki majątkowe
Dom Kultury – modernizacja dachu i odwodnienia
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

50.000,00
50.000,00
600.000,00

wydatki majątkowe
Remont zabezpieczający zamek w Głogówku
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
Modernizacja szatni - Fortuna (sanitariaty)

600.000,00

2.783,00
2.783,00

§4
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 144.949,00 zł
010

Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
600 Transport i łączność
60095 Pozostała działalność
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
900
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe

50.000,00
50.000,00

2.783,00
2.783,00

24.324,00
24.324,00

67.842,00
67.842,00

§5
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 2015r.” 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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. –
29 maj 2015 r.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 600.000,00 zł , z tego:
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 600.000,00 zł , zaplanowano
dofinansowanie na remont zamku w kwocie 1.000.000,00 zł – otrzymaliśmy 400.000,00 zł
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 92.166,00 zł :
- w dziale 756 o kwotę 24.324,00 zł – uzupełnienie planu dochodów – wpływy z tytułu opłaty
Eksploatacyjnej,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57.665,70 zł – dofinansowanie
z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW w Warszawie 85% zadania „Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – VI nabór” oraz 10.176,30 zł – środki od
beneficjentów końcowych ;

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 652.783,00 zł , z tego:
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł zadanie pn.
Dom Kultury – modernizacja dachu i odwodnienia, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane
z remontem wodociągu przy ul. Młyńskiej w Głogówku - rozdział 01010 Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi ;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 600.000,00 zł zadanie
pn. Remont zabezpieczający zamek w Głogówku , realizacja do kwoty otrzymanego dofinansowania
+ środki własne w wysokości 60.225,00 zł,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 2.783,00 zł zadanie pn. Modernizacja szatni - Fortuna
(sanitariaty) – z przeznaczeniem na uzupełnienie środków za zakupioną wykaszarkę hydrauliczną
(F.S. Winiary) – rozdział 60095 Pozostała działalność .
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 144.949,00 zł
- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 50.000,00 zł
na wydatki bieżące związane z remontem wodociągu przy ul. Młyńskiej w Głogówku ;
– rozdział 60095 Pozostała działalność - 2.783,00 zł - na uzupełnienie środków za zakupioną
wykaszarkę hydrauliczną (F.S. Winiary),
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 24.324,00 zł na wydatki bieżące
wwiązane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek;
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami – o kwotę 67.842,00 zł - „Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek”.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 20.05.2015r.

