projekt
UCHWAŁA NR XXXIII/…/2017
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku

z dnia 27 marca 2017 roku
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 gminny
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 94, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), Rada Miejska w Głogówku uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 214.000,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

214.000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 214.000,00 zł
750

Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
Zakup namiotu plenerowego
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Głogówku

111.000,00
111.000,00

103.000,00
53.000,00
50.000,00

§ 3. W Uchwale Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok:
1) załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” 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.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka
§ 5. 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 – marzec
2017r.
Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 214.000,00zł – z tytułu wolnych środków za 2016r.,
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 214.000,00 zł, z tego:
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność - wprowadza się zadanie pn. „Zakup namiotu
plenerowego” - na potrzeby imprez gminnych a także świadczenia usług – 111.000,00 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków bieżących - 53.000,00 zł
oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Głogówku – 50.000,00 zł.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 17.03.2017r.

