PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………….
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:
§ 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.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Planowane dochody ogółem
Planowane dochody bieżące
Planowane dochody majątkowe
Planowane wydatki ogółem
Planowane wydatki bieżące
Planowane wydatki majątkowe
Planowany wynik budżetu
Planowane przychody
Planowane rozchody

44.979.880,54 zł
30.907.791,41 zł
14.072.089,13 zł
47.018.084,38 zł
30.761.146,80 zł
16.256.937,58 zł
- 2.038.203,84 zł
2.808.203,84 zł
770.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr …………………
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 27 listopada 2018 roku

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:
1. W planie dochodów
- rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 3.389,00 zł zgodnie pismem Ministra Finansów nr
ST5.4751.5.2018.11g, w związku z przyznanym zwiększeniem części oświatowej subwencji
ogólnej.
- rozdział 75814 zwiększa się o kwotę 28.380,74 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr
FB-BP.3111.402.2018.AD, w związku z przyznanym zwrotem części wydatków wykonanych w
ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
- rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji
Banku Zachodniego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy na realizację programu „Bank
Dziecięcych Uśmiechów”.
2. W planie wydatków
- rozdział 71004 zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł
- dział 750 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniam na zakup usług pozostałych do
obsługi Rady Miejskiej w Głuszycy oraz Urzędu Miejskiego w Głuszycy
- dział 801, 854 i 926 zwiększa się o kwotę 469.500,00 zł, z przeznaczeniam na wynagrodzenia
pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy i Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z basenem w
Głuszycy, oraz na bieżącą działalność statutową.
- rozdział 92117 zwiększa się o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniam na zakup usług związanych z
porządkowaniem archiwum Urzędu Miejskiego.
- rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 407.830,26 zł na zadaniach inwestycyjnych
 Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy (57.830,26 zł)
 Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez
budowę skateparku ( 350.000,00 zł).

