
 

 

UCHWAŁA NR XXVII.212.2017 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 22 listopada 2017 r. 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 

art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 

poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, 

poz. 1529 i poz. 1537), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 

§ 1.1. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu dochodów. 

2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 64.421,44 zł: 

1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.000,00 zł: 

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 56.000,00 zł: 

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 56.000,00 zł; 

2) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.400,00 zł: 

a) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 8.400,00 zł: 

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8.400,00 zł; 

3) dział 855 – Rodzina o kwotę 21,44 zł: 

a) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 21,44 zł: 

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami o kwotę 21,44 zł. 

3. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 238,33 zł: 

1) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 238,33 zł: 

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 238,33 zł: 

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 238,33 zł. 

§ 2.1. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów. 

2. Zwiększa się przychody o kwotę 269.200,00 zł: 

1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 269.200,00 zł. 
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§ 3.1. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 595.362,94 zł: 

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000,00 zł: 

a) rozdział 01008 – Melioracje wodne o kwotę 3.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł; 

2) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 9.000,00 zł: 

a) rozdział 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 9.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.000,00 zł; 

3) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 12.000,00 zł: 

a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł; 

4) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł: 

a) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł; 

5) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 35.629,25 zł: 

a) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 18.129,25 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 629,25 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, 

- wydatki bieżące – dotacje na zadanie bieżące o kwotę 2.500,00 zł, 

b) rozdział 75495 – Pozostała działalność o kwotę 17.500,00 zł: 

- wydatki majątkowe – dotacje na zadanie inwestycyjne o kwotę 17.500,00 zł; 

6) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 432.800,00 zł: 

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 270.000,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 198.000,00 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.160,00 zł, 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 65.840,00 zł, 

b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 42.000,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.000,00 zł, 

c) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 61.800,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.000,00 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.800,00 zł, 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.000,00 zł, 

- wydatki bieżące – dotacje na zadanie bieżące o kwotę 10.000,00 zł, 

d) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 7.000,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł, 
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e) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 40.000,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000,00 zł, 

f) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł, 

g) rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł; 

7) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19.900,00 zł: 

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 9.400,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.400,00 zł, 

b) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.500,00 zł: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.500,00 zł; 

8) dział 855 – Rodzina o kwotę 21,44 zł: 

a) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 21,44 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21,44 zł; 

9) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.000,00 zł: 

a) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6.500,00 zł: 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.500,00 zł, 

b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 5.500,00 zł: 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.500,00 zł, 

c) rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł; 

10) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.500,00 zł: 

a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 27.500,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.500,00 zł, 

b) rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł; 

11) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 512,25 zł: 

a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 512,25 zł: 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 512,25 zł. 

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 261.979,83 zł: 

1) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 141,50 zł: 

a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 141,50 zł: 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 141,50 zł; 

2) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 239.000,00 zł: 

a) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18.000,00 zł, 

b) rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 221.000,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 221.000,00 zł; 
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3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.100,00 zł: 

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 17.100,00 zł: 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.100,00 zł; 

4) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.738,33 zł: 

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 5.738,33 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.738,33 zł. 

§ 4. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr XIX.151.2016 Rady Gminy Chrząstowice  

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2017, który otrzymuje 

brzmienie: 

„ZADANIA INWESTYCYJNE w 2017 roku 

Dział  Rozdział  Treść  Kwota  

w złotych  
400 40002 Budowa studni głębinowej na SUW w Dębskiej Kuźni 116.000,00 
600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni 30.000,00 
600 60016 Wykonanie i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym na ulicy 

Leśnej w Suchym Borze 
4.858,50 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór - Chrząstowice 30.000,00 
600 60095 Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębiu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 28.574,89 
600 60095 Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza 

w Suchym Borze – etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 
3.000,00 

600 60095 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 
10.000,00 

700 70004 Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Suchym Borze 4.000,00 
700 70005 Zakup działki nr 27/25 o pow. 0,0032 ha k.m. 1 przeznaczonej na poszerzenie ulicy 

Leśnej w Suchym Borze 
5.000,00 

750 75023 Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice 252.400,00 
750 75023 Zakup systemu strony internetowej SkyCMS dla Gminy Chrząstowice z modułem dla 

osób niedowidzących 
6.000,00 

750 75023 Zakup dysku sieciowego do Urzędu Gminy w Chrząstowicach 5.000,00 
754 75412 Zakup i montaż nowych bram garażowych w strażnicy OSP w Suchym Borze (wydatek 

z Funduszu Sołeckiego) 
10.629,25 

754 75495 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ozimku 17.500,00 
801 80101 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkoły w Dańcu na zaplecze techniczne boiska 

sportowego – projekt techniczny 
10.000,00 

801 80101 Zakup tablicy multimedialnej do Szkoły Podstawowej w Dańcu 6.500,00 
801 80101 Zakup interaktywnego monitora dotykowego z androidem do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chrząstowicach 
14.000,00 

801 80101 Zakup trzech interaktywnych monitorów dotykowych do Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 
17.500,00 

801 80101 Zakup trzech interaktywnych monitorów dotykowych do Publicznej Szkoły Podstawowej 

z punktem przedszkolnym w Dańcu 
17.500,00 

801 80101 Zakup interaktywnego monitora dotykowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Dębskiej Kuźni 
16.840,00 

900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice 20.567,00 
900 90002 Zakup kontenera na wyposażenie PSZOK w Chrząstowicach 5.500,00 
900 90015 Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej i ulicy Dębskiej w Falmirowicach (wydatek  

z Funduszu Sołeckiego)  
16.309,20 

900 90015 Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 12.300,00 
900 90015 Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach 62.000,00 
900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej – II etap 22.000,00 
921 92109 Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach 20.000,00 
921 92109 Odnowienie elewacji i ocieplenie ostatniej ściany klubu wiejskiego w Falmirowicach 22.500,00 
921 92109 Zakup zmywarko-wyparzarki do Klubu Samorządowego w Chrząstowicach 5.000,00 
921 92195 Zakup namiotu biesiadnego do sołectwa Niwki (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 4.000,00 
921 92195 Zakup namiotu do sołectwa Daniec (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 4.000,00 
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926 92601 Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach 127.000,00 
926 92601 Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Suchym Borze (wydatek  

z Funduszu Sołeckiego) 
6.035,26 

926 92601 Zakup pomieszczenia blaszano-zadaszonego na sprzęt i akcesoria do pielęgnacji 

obiektu sportowego w Chrząstowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 
6.900,00 

926 92695 Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych 

Gminy Chrząstowice – projekt techniczny 
24.000,00 

 Ogółem   963.414,10 

”. 

§ 5. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 9 do uchwały nr XIX.151.2016 Rady Gminy Chrząstowice  

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2017, który otrzymuje 

brzmienie: 

„FUNDUSZ SOŁECKI na 2017 rok 

Lp. Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie Plan  

na 2017 r. 

w złotych 
1 600 60016 Chrząstowice Zakup i montaż dwóch luster u zbiegu ulic 1 Maja i Zielonej 

oraz 1 Maja i Wrzosowej 
1.120,53 

754 75412 Wylanie posadzki w remizie OSP Chrząstowice 12.015,80 
926 92601 Zakup pomieszczenia blaszano-zadaszonego na sprzęt  

i akcesoria do pielęgnacji obiektu sportowego 
6.900,00 

926 92601 Wykonanie monitoringu na terenie obiektu sportowego 3.000,00 
926 92601 Wykonanie aneksu kuchennego oraz jego wyposażenie  

w niezbędne urządzenia i sprzęt na terenie obiektu sportowego 
2.486,68 

2 754 75412 Daniec Zakup umundurowania dla OSP Daniec 6.000,00 
921 92105 Organizacja imprez plenerowych 5.000,00 
921 92195 Zakup namiotu, ławek i stołów na potrzeby wsi Daniec 6.000,00 
926 92695 Zagospodarowanie placów rekreacyjnych wsi Daniec 8.523,01 

3 900 90015 Dąbrowice Wykonanie punktu świetlnego w obrębie skrzyżowania ulic: 

Wiejskiej, Dąbrowickiej i Krótkiej 
2.458,77 

921 92109 Remont i zakup mebli do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej 8.209,85 
4 600 60095 Dębie Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębiu 17.074,89 
5 700 70004 Dębska Kuźnia Dalsze zagospodarowanie placu samorządowego przy ul. Kolonii 20.500,00 

921 92105 Organizacja dożynek wiejskich 5.023,01 
6 900 90015 Falmirowice Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej i ulicy Dębskiej  

w Falmirowicach 
16.309,20 

7 900 90015 Lędziny Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Lędzinach 10.000,00 
921 92109 Wykonanie izolacji i odnowienie elewacji budynku świetlicy 

wiejskiej w Lędzinach 
9.100,0 

921 92109 Remont – drobne naprawy w świetlicy wiejskiej w Lędzinach 220,92 
8 921 92105 Niwki Organizacja imprez integracyjno-lokalnych 1.000,00 

921 92195 Wykonanie elewacji budynku remizy wraz z ociepleniem  

i izolacją fundamentu – etap I 
3.006,69 

 921 92195 Zakup namiotu biesiadnego wraz z 10 kompletami stołów i ław 7.300,00 

9 600 60016 Suchy Bór Montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej 4.858,50 
600 60095 Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem 

przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze – etap II 
3.000,00 

754 75412 Zakup i montaż nowych bram garażowych w strażnicy OSP  

w Suchym Borze 
10.629,25 

921 92105 Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych 

mieszkańców Suchego Boru 
1.000,00 

926 92601 Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego  

w Suchym Borze 
6.035,26 

 Ogółem  176.772,36 

”. 
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§ 6. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2017 rok wynosi: 

Dochody: 24.479.569,34 zł 

Przychody: 658.817,36 zł 

Razem: 25.138.386,70 zł 

  

Wydatki: 23.863.386,70 zł 

Rozchody: 1.275.000,00 zł 

Razem: 25.138.386,70 zł 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 Krzysztof Warzecha  
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