
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/361/17 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 50 000 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł 

756   
 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
50 000 

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych 
50 000 

   dochody bieżące; 50 000 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 50 000 

§ 2. Zwiększa się dochody o kwotę 50 000 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł. 

758   Różne rozliczenia 50 000 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 50 000 

   dochody bieżące; 50 000 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 000 

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł. 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 500 

   wydatki majątkowe; 500 

   
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne /Dotacja na zakup samochodu dla 

OSP Grobniki/ 
500 

§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł. 

Dział  Rozdział §  Treść Kwota w zł. 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 500 

   wydatki majątkowe; 500 

   
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne /Dotacja na zakup sprzętu dla OSP 

Klisino/ 
500 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.  

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

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Kazimierz Naumczyk 
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