UCHWAŁA NR XXXVII/…/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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.1948,
poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933,poz. 935, poz. 1089),
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 524.072,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 705.600,00 zł
Dochody bieżące
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
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
112.000,00
Dochody majątkowe
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych
związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
60.000,00
/Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele
rekreacji /
921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych
związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
138.600,00
/ Remont części dachu i elewacji, adaptacja bramy
zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego/
921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera aib ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe
i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i
wzmocnieniem konstrukcji budynku
395.000,00

524.072,00

112.000,00

60.000,00

138.600,00

395.000,00

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 922.086,00 zł
Dochody bieżące
750 - Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
19.000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
0360 Podatek od spadków i darowizn
27.000,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
65.000,00
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
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 62.000,00
80104 - Przedszkola
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 45.000,00
80110 Gimnazja
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
5.000,00
Dochody majątkowe
758 - Różne rozliczenia
75814 - Różne rozliczenia finansowe
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
28.000,00
90095 - Pozostała działalność
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625
115.582,00
/Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele
rekreacji /
921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy,

19.000,00

27.000,00

65.000,00

62.000,00

45.000,00

5.000,00

28.000,00

115.582,00

555.504,00

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625
/Remont części dachu i elewacji, adaptacja bramy
zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego/
Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe
i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i
wzmocnieniem konstrukcji budynku

160.504,00

395.000,00

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 763.750,00 zł
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
Modernizacja chodnika w m. Kazimierz
152.000,00
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Remonty nawierzchni dróg i chodników
gminnych
86.100,00
Przebudowa drogi gminnej Tomice-Góreczno
9.537,00
Remont nawierzchni drogi w m. Biedrzychowice
(kierunek szkoła-straż-boisko)
31.000,00
Remont części dróg gminnych w Twardawie
35.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, w tym:
72.000,00
- na zadania statutowe
750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
19.000,00
- na zadania statutowe
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
75405 Komendy powiatowe policji
wydatki majątkowe
20.000,00
- wpłata na fundusz celowy
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
10.000,00
- na zadania statutowe
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
14.800,00
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
12.712,00
Remont chodników przy SP Nr 1 w Głogówku
80104 Przedszkola
wydatki bieżące , w tym:
115.000,00
- na zadania statutowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe
5.815,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rzepcze

152.000,00

161.637,00

72.000,00

19.000,00

20.000,00

10.000,00

27.512,00

115.000,00

5.815,00

90002 Gospodarka odpadami
wydatki majątkowe
Budowa PSZOK-a w Racławicach Śląskich
90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- na zadania statutowe
wydatki majątkowe
Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele
rekreacji
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki majątkowe
Remont części dachu i elewacji, adaptacja bramy
zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
Wykonanie oświetlenia boiska:
- w Starych Kotkowicach 30.755,00
- w Szonowie
24.545,00
§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 23.192,00 zł
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Wykonanie dokumentacji projektowej
uporządkowania poboczy w Górecznie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

28.000,00
28.000,00
75.582,00
20.000,00

55.582,00
21.904,00

21.904,00
55.300,00
55.300,00

13.192,00
13.192,00

10.000,00
10.000,00

§ 6. 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,
3) załącznik nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2017 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

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok –
sierpień 2017r.
Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2016 rok o kwotę 524.072,00
zł.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 705.600,00 zł tytułem korekt klasyfikacji
budżetowej .
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 922.086,00 zł , z tego:
- w dziale 750 Administracja publiczna – o kwotę 19.000,00 zł z tyt. wpłat na organizację Dni Gminy
(dochody wykonane),
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych…… - o kwotę 27.000,00 zł z tyt. podatku od spadków
i darowizn oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.000,00 zł (dochody
wykonane),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - o kwotę 112.000,00 zł – przesunięcie planu z działu 700
Gospodarka mieszkaniowa (dochody wykonane),
- w dziale 758 Różne rozliczenia – wprowadza się środki z tytułu nie wykorzystanych środków
na nie wygasające wydatki w kwocie 28.000,00 zł (dokumentacja PSZOK),
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - korekta paragrafu klasyfikacji
budżetowej oraz kwoty przyznanego dofinansowania 115.582,00 zł (planowano 60.000,00 zł)
na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacji,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekta paragrafu klasyfikacji
budżetowej oraz kwoty przyznanego dofinansowania – 160.504,00 zł (planowano 138.600,00 zł)
na zadanie pn. „Remont części dachu i elewacji, adaptacja bramy zamkowej w Głogówku,
wymiana pokrycia dachowego”
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 763.750,00 zł, z tego:
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków na zadanie
pn. Modernizacja chodnika w m. Kazimierz - 152.000,00 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - o kwotę 161.637,00 zł, w tym;
Remonty nawierzchni dróg i chodników - 86.100,00 zł , Przebudowa drogi gminnej TomiceGóreczno - 9.537,00 zł , Remont nawierzchni drogi w m. Biedrzychowice – 31.000,00 zł,
Remont części dróg gminnych w Twardawie – 35.000,00 zł
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 72.000,00 zł na wydatki
bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych(opał, energia elektryczna na klatkach
schodowych, opłata za zarządzanie , koszty sądowe),
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – o kwotę 19.000,00 zł na wydatki bieżące związane
z organizacją imprez gminnych,
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji – 20.000,00 zł – dofinansowanie zakupu urządzeń
klimatyzacyjnych dla Komisariatu Policji Powiatowej w Prudniku oraz w Komisariatu w Głogówku,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 10.000,00 zł – zakup wyposażenia dla OSP Racławice
(umundurowanie),
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - w ramach wydatków bieżących : remont schodów i komina
w Szkole Podstawowej w Twardawie – 8.500,00 zł, prace malarskie w Szkole Podstawowej Nr 1
w Głogówku – 6.300,00 zł oraz zadanie inwestycyjne „Remont chodników przy SP Nr 1 w
Głogówku” - 12.712,00 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola - 115.000,00 zł – na prace remontowe w placówkach oświatowych
w Biedrzychowicach, Szonowie i Głogówku,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie planu wydatków na zadanie
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze etap I – 5.815,00 zł,
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – 28.000,00 zł – wykonanie dokumentacji budowy
PSZOK-a w Racławicach Śląskich,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 20.000,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką

komunalną i ochroną środowiska,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększenie planu wydatków
o kwotę zwiększonego dofinansowania – 21.904,00 zadania pn. Remont części dachu i elewacji,
adaptacja bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – Wykonanie oświetlenia boiska w St.Kotkowicach – 30.755,00
i Szonowie – 24.545,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 23.192,00 zł, z tego:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - 13.192,00 zł – Wykonanie dokumentacji projektowej
uporządkowania poboczy w Górecznie,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 10.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek
Głogówek, dn. 24.08.2017r.

