UCHWAŁA Nr 0007.XXXVIII.16.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1
1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 74.874,60 zł,
z tego:
dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
dział
926 Kultura fizyczna
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
-wydatki bieżące (dotacje)

o kwotę
o kwotę
o kwotę

72.874,60
72.874,60
72.874,60

o kwotę
o kwotę
o kwotę

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 65.271,00 zł
z tego:
dział 900
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 90095 Pozostała działalność
- dochody majątkowe (z wynagrodzenia za przekazanie
do korzystania z prawa do dysponowania
przedsięwzięciami efektywności energetycznej)

o kwotę
o kwotę
o kwotę

65.271,00
65.271,00
65.271,00

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 9.603,60 zł,
z tego:
dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1
pkt 2 i 3)

o kwotę
o kwotę
o kwotę

9.603,60
9.603,60
9.603,60

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się
następująco:
 plan dochodów w kwocie – 42.610.458,55 zł
 plan wydatków w kwocie – 52.954.979,54 zł
§2
Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2018 rok
Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:





zmniejszono plan wydatków (9.603,60 zł) na projekcie „Jak postępować z gatunkami
inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” z równoczesnym przesunięciem
części wydatków na 2019 rok,
wprowadzono planowane do otrzymania dochody z wynagrodzenia za przekazanie do
korzystania z prawa do dysponowania przedsięwzięciami efektywności energetycznej
(65.270,96 zł),
zabezpieczono środki na realizację grantów związanych z przeprowadzeniem zajęć
sportowych - nauka pływania dla drużyn młodzieżowych LKS Tworków (2.000 zł).
uzupełniono środki na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej (72.874,60 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007.XXXVII.16.2018
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 luty 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Jednostki sektora
finansów publicznych

Treść

Kwota dotacji w zł
podmiotowej przedmiotowej celowej

Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki
Transport i łączność

600

120 000

60004 Lokalny transport zbiorowy

20 000

dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie
kosztow transportu zbiorowego na liniach Wodzisław
Śląski - Chałupki

20 000

60014 Drogi publiczne powiatowe

754

852

921

100 000

dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy
drogach powiatowych)*
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75404 Komendy Powiatowe Policji
wsparcie na dodatkowe służby patrolowe
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie
finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu
architektoniczno budowlanego rozbudowy i
modernizacji budynków komendy)*
75416 Straż Miejska
Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży
Miejskiej)
Pomoc Społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi
85228 opiekuńcze
środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy
społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

Jednostki nie należące do
sektora finansów
publicznych

100 000
97 631
10 000
10 000
22 500

22 500
65 131
65 131
33 233

223 271
223 271
223 271

Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki
Pomoc Społeczna

852

114 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi
85228 opiekuńcze
środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy
społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
900

114 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacje realizację Gminnego Programu
Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki
z WFOŚiGW)*

921

926

1 300 000
780 000

780 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dotacje do utylizacji azbestu
dotacje na realizację Gminnego Programu
Ograniczania Niskiej Emisji*
dotacje dla GSW
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
środki na otwarty konkurs i granty w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy
SUMA:

* wydatki majątkowe

33 233
0

520 000
30 000
390 000
100 000
14 000

14 000
249 000

223 271

249 000
1 927 864

