
Uchwała Nr XXXIX/220/2010 
Rady Miejskiej 

w Głuszycy 
 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 
 
 Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi  zmianami),  art. 212 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska  
w Głuszycy u c h w a l a, co następuje: 
 
 § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
 2. Dokonuje się zmian w planie  wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały. 
Przed zmianami: 
Plan dochodów wynosi: 22 710 421,00 zł 
Plan  wydatków wynosi: 21 936 196,00 zł 
Po zmianach: 
Plan dochodów wynosi: 23 192 049,00 zł 
Plan wydatków wynosi: 22 417 824,00 zł 
 
 § 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę: 481 628,00 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę: 481 628,00 zł zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Załącznik Nr 5 Plan Przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. do 
uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 
do niniejszej uchwały. 
 
 §. 5 Załącznik Nr 9 – Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 r. do uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 
na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
Szczegółowy wykaz zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2010 r., zawartych 
w załączniku nr 4 zawiera załącznik nr 4a. 
 
 § 6. Załącznik Nr 14 – Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 
2010 -2012 do uchwały Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 
5 do niniejszej uchwały. 
 
 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 
 
 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem: 
 
1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 – 
pozostała działalność o kwotę 50 000 zł  w związku z przewidywanym wzrostem wpłat  
z tytułu  sprzedaży gruntów rolnych. 
 
2.  Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 320 000 zł  w związku z przewidywanym 
wzrostem wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. 
 
3,  W planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok pomyłkowo ujęto kwotę 30 000 zł  
w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85212 w § 0980 – winno być w § 2360 – realizacja 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z zadaniem z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 
 
4. W związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-57/10 z dnia 
08.04.2010 r.  informującym o otrzymaniu z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji 
celowej na 2010 r. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy 
społecznej zwiększono § 2030 o kwotę 5 800 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę 
dodatków dla pracowników socjalnych. 
 
5. W związku  zatrudnianiem  pracowników interwencyjnych  i zwrotem części wydatków 
poniesionych przez gminę z Powiatowego Urzędu Pracy wprowadzono plan w dziale  
852 Pomoc społeczna  rozdział 85295 – Pozostała działalność  § 0970 w kwocie 16 250 zł. 
 
6. W związku z otrzymanym pismem nr KO-WO-0341/8B/2010  Wojewody Dolnośląskiego 
o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa z rezerwy celowej  dla 
Gminy na 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym, zwiększono plan w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
rozdział 85415 § 2030 o kwotę 89 578 zł. 
 
 
 
Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem: 
 
1.  Zwiększenia planu dochodów. 
2.  Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne w Głuszycy celem urealnienia 
planu wydatków. 
3. Realizacji zmian zgłaszanych przez referaty Urzędu Miejskiego w Głuszycy celem 
urealnienia planu wydatków. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
Rozdział  60016 – Drogi Publiczne gminne 
W związku z remontem dróg gminnych zaplanowanym na lata 2010-2011 zwiększono plan  
w § 4270 – zakup usług pozostałych o kwotę 62 220 zł , celem pokrycia kosztów wykonania 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 
 
 



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 
W związku z obowiązkowymi badaniami lekarskimi strażaków OSP w Głuszycy, zwiększono 
plan wydatków o kwotę 809,60 zł. 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna 
W związku z mylnym ujęciem w planie finansowym na 2010 r. w § 4210 zakupu syreny 
alarmowej zmniejszono plan w tym paragrafie, zwiększając jednocześnie § 6050 o tę samą 
kwotę  tj. 20 000 zł. 
 
Rozdział 852 – Pomoc społeczna 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
Dostosowano plan wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora OPS  
w Głuszycy.  
  
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora OPS zmniejszono plan wydatków w § 4130 
o kwotę 12 700 zł w związku z błędnym wprowadzeniem do budżetu ośrodka. 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
 i rentowe 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora OPS  zmniejszono  § 3110  o kwotę 
10 380,81 zł (środki gminy). Powyższe środki zgodnie z wcześniejszymi założeniami budżetu 
OPS miały stanowić wkład własny do projektu „Trzy kroki do aktywności” 
współfinansowanego ze środków unijnych. W związku z powyższym zwiększa się § 3119  
o kwotę 6 000,00 zł (środki gminy) na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów 
uczestniczących w projekcie, natomiast kwotę 4 309,81 zł przeznacza się na zwiększenie 
wkładu własnego w rozdziale 85219 § 4309 jako wkład własny do projektu. 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 
Dokonano zmian  w § § 4309, 4440, 4740 zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora 
OPS. Zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 5 800 zł  w związku z otrzymanymi 
środkami od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. 
 
Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
Zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 89 578,00 zł zgodnie z  otrzymanym pismem 
nr KO-WO-0341/8B/2010  Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji 
przekazywanych z budżetu państwa z rezerwy celowej  dla Gminy na 2010 r. na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  
 
Dział  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 62 315,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Dolnej w Głuszycy”.  
 
 
 



Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia § 4210 o kwotę 
5 900 zł i § 4300 o kwotę 18 000 zł. 
 
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 200 000 zł dot. zadania inwestycyjnego  
„Skanalizowanie rowu melioracyjnego dz. nr 473 ul. Boh. Getta w Głuszycy – usuwanie 
skutków powodzi. 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 12 482 zł, w związku z niezaplanowanie 
środków na remont sanitariatów w Centrum Kultury. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 
Zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 29 280 zł  dot. zadania  Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”  - zapłata za pełnienie 
inwestorstwa zastępczego. 
 


