
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/272/17 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 390 000 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł 

600   Transport i łączność 390 000 

 60016  Drogi publiczne gminne 390 000 

   dochody majątkowe; 390 000 

  

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych  

do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

390 000 

§ 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 158 456 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł 

600   Transport i łączność 60 700  

 60016  Drogi publiczne gminne 60 700 

   wydatki majątkowe; 24 000 

  

 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne /budowa chodnika  

i kanalizacji deszczowej w miejscowości Gadzowice - II etap/ 

24 000 

   wydatki bieżące; 36 700 

  

 w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostki / wody opadowe - 15 000 zł, opracowanie PT - 7 700 zł, 

oznakowanie poziome - 14 000 zł/ 

36 700 

852   Pomoc społeczna 3 290 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 3 290 

   wydatki bieżące; 3 290 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 290 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 730 i 935. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 191, 659, 933, 935 i 1089. 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 400 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000 

   wydatki bieżące; 80 000 

  

 w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostki /utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście/ 

80 000 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 900 

   wydatki bieżące; 2 900 

  

 w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

/f.soł. Kwiatoniów - konserwacja kosiarek 2 000 zł, zakup narzędzi 

potrzebnych do podstawowych prac porządkowych 900 zł/ 

2 900 

 

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

6 500 

   wydatki bieżące; 6 500 

  

 w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

/usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach środków 

WFOŚiGW/ 

6 500 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 066 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 066 

   wydatki bieżące; 5 066 

  

 w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

/f.soł. Kwiatoniów - zakup środków czystości 66 zł/ f.soł. 

Mokre - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 000 zł, 

remont świetlicy wiejskiej 3 000 zł/ 

5 066 

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 548 456 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł 

600   Transport i łączność 397 700 

 60016  Drogi publiczne gminne 397 700 

   wydatki majątkowe; 397 700 

   
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne /remont nawierzchni 

dróg osiedlowych w miejscowości Pomorzowice dz. nr 1/17 i 1/12 
397 700 

855   Rodzina 3 290 

 85504  Wspieranie rodziny 3 290 

   wydatki bieżące; 3 290 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 290 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 139 500 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 133 000 

   wydatki bieżące; 133 000 

   
w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

/montaż dodatkowych punktów świetlnych/ 
133 00 

 
 90019 

 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 
6 500 

   wydatki bieżące; 6 500 

 

  

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

/opracowanie, badania, plany, programy z zakresu ochrony 

środowiska/ 

6 500 

 926   Kultura fizyczna 7 966 

  92695  Pozostała działalność 7 966 

   wydatki bieżące 7 966 

 

 

 w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

/f.soł. Kwiatoniów - rekultywacja oczka wodnego oraz 6 ławeczek 

wypoczynkowych 2 966 zł/ f.soł. Mokre - postawienie 

pomieszczeń gospodarczych przy boisku 5 000 zł/ 

7 966 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Kazimierz Naumczyk 
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