
UCHWAŁA NR XVI/104/07
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Głowno na 2007 rok

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) 
oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 
poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 
poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984), Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu Gminy Głowno na 2007 r. polegających na zwiększeniu 

dochodów i wydatków o kwotę  132.470 zł (  słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta  

siedemdziesiąt  złotych 00/100  )  i  zmniejszeniu  dochodów i  wydatków o kwotę  12.000 zł 

(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



       Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr 
XVI/104/07  
 Rady Gminy Głowno
 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Dochody Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie

010 Rolnictwo i łowiectwo 12.046 7.796

01095 Pozostała działalność 12.046 7.796
0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

650

0970 Wpływy z różnych dochodów 9.500
2010 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
ustawami  - akcyza

1.896 -

4300 Zakup usług pozostałych 5.900
4430 Różne opłaty i składki - akcyza - 1.896

400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

47.362 42.000

40002 Dostarczanie wody 47.362 42.000
0830 Wpływy z usług 45.362 -

0910 Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000 -

4270 Zakup usług remontowych - 42.000

700 Gospodarka 
mieszkaniowa

4.000 1.400

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

4.000 1.400

0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych

4.000 -

4430 Różne opłaty i składki - 1.400
710 Działalność usługowa - 1.100

71014 Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne

- 1.100

4300 Zakup usług pozostałych - 1.100
750 Administracja publiczna 1.200 2.050

75011 Urzędy wojewódzkie 1.200 -
2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu

1.200 -



75023 Urzędy gmin 2.050
6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek  
budżetowych  - modernizacja 
sieci komputerowej 
w Urzędzie Gminy

2.050

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa

- 187

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 187
4410 Podróże służbowe krajowe - 187

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem

40.900 6.400

75615 Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

200 -

0910 Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat

200 -

75616 Wpływy z podatku rolnego,  
podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat  
lokalnych od osób fizycznych 

39.000

0310 Podatek od nieruchomości 35.000
0910 Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
4.000

75618 Wpływy z innych opłat  
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie  
ustaw

1.600

0490 Wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie  
odrębnych ustaw

1.600

75621 Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa

100

0020 Podatek dochodowy od osób 
prawnych

100



75647 Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych należności 
budżetowych

- 6.400

4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne

- 6.400

801 Oświata i wychowanie 26.670 55.945

80101 Szkoły podstawowe 9.075 26.900
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.275
2700 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z 
innych źródeł- PFRON

7.800 -

4210 Zakup materiałów i  
wyposażenia- PFRON

- 4.000

4240 Zakup pomocy naukowych,  
dydaktycznych i książek-  
PFRON

- 3.800

4260 Zakup energii
- SP Lubianków 3.000 zł
- SP Popów     16.000 zł

19.000

6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek  
budżetowych  - wyposażenie 
sali gimnastycznej w 
Mąkolicach

100

80104 Przedszkola 1.000 2.450
0830 Wpływy z usług 1.000 -
2310 Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie  
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego

- 1.950

4220 Zakup środków żywności
- Przedszkole Mąkolice  500 zł

- 500

80110 Gimnazja 8.000 8.000
2700 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z 
innych źródeł- PFRON

8.000 -

4210 Zakup materiałów i  
wyposażenia- PFRON

- 4.000

4240 Zakup pomocy naukowych,  
dydaktycznych i książek-  
PFRON

- 4.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.000

4300 Zakup usług pozostałych 10.000



80195 Pozostała działalność 8.595 8.595
2700 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z 
innych źródeł- PFRON

8.595 -

4210 Zakup materiałów i  
wyposażenia- PFRON

- 3.595

4240 Zakup pomocy naukowych,  
dydaktycznych i książek-  
PFRON

- 5.000

851 Ochrona zdrowia - 400
85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
- 400

3030 Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych

- 400

852 Pomoc społeczna 292 12.000 192 12.000
85212 Świadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

100 -

2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 
ustawami

100 -

85213 Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

192 192

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
ustawami  

192 -

4130 Świadczenia społeczne - 192
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe  

12.000 12.000

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

12.000 -

3110 Świadczenia społeczne - 12.000



900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

- 15.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i 
dróg

- 15.000

4260 Zakup energii - 15.000

Ogółem 132.470 12.000 132.470 12.000


								
					
	UCHWAŁA NR XVI/104/07
	RADY GMINY GŁOWNO
	Rozdział


	Treść
	Dochody
	Wydatki
	Zmniejszenie
	Rolnictwo i łowiectwo
	Podatek od nieruchomości
	Zakup energii
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  - wyposażenie sali gimnastycznej w Mąkolicach
	- Przedszkole Mąkolice  500 zł

	Ogółem



