
UCHWAŁA NR XXVI/138/16
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 j.t., poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 259 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j. t., poz. 938, poz. 1646, 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz.532, poz. 
238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 
1189, poz. 1269, poz. 1830, poz.1890, Dz.U.2016.poz.195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 
333.904,03 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset cztery złote 03/100), w tym:

- w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł,
- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się dochody o kwotę 
225.000,71 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Łódzkiego na realizację 
inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Mąkolice oraz zwiększa się wydatki o kwotę 
20.904,03 zł,

- w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się 
dochody o kwotę 1.600 zł,

- w dziale 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych- zwiększa się dochody o kwotę 2.800 zł,

- w dziale 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych- zwiększa się dochody o kwotę 43.800 zł,

- w dziale 756 rozdział 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 1.700 zł,

- w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody o kwotę 57.303,32 zł 
oraz zwiększa się wydatki o kwotę 71.000 zł. Zwiększenia dochodów dokonuje się m.in. w 
związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na realizację projektów pn. „Utworzenie przyjaznej Eko-pracowni dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach” w kwocie 29.504,35 zł oraz pn. 
„Zielona Kraina Przyrody w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Zespole Szkół w 
Popowie Głowieńskim” w kwocie 26.135,97 zł.

- w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola- zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 Gimnazja- zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł,
- w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- zwiększa się wydatki o kwotę 
115.000 zł,

- w dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne- zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł,
- w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 1.700 zł 
oraz zwiększa się wydatki o kwotę 43.000 zł,
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- w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększa się wydatki o kwotę 
40.000 zł,

- w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Grupa § Treść Dochody Wydatki

400

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 20 000

40002 Dostarczanie wody 20 000

Zadania statutowe 20 000

4260 Zakup energii 10 000

4270 Zakup usług remontowych 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 5 000

4390

Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 3 000

600 Transport i łączność 225 000,71 20 904,03

60016 Drogi publiczne gminne 225 000,71 20 904,03

6610

Dotacje celowe otrzymane z 
gminy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 225 000,71

Zadania statutowe 20 904,03

4270 Zakup usług remontowych 10 904,03

4300 Zakup usług pozostałych 10 000

750 Administracja publiczna 1 600

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 1 600

0690 Wpływy z różnych opłat 1 600
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756

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek 

nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 48 300

75615

Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 2 800

0330 Wpływy z podatku leśnego 2 800

75616

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

od czynności 
cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych 43 800

0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych 14 000

0500
Wpływy z podatku od 

czynności cywilnoprawnych 25 800

0910

Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 2 000

75618

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 
ustaw 1 700

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 700

801 Oświata i wychowanie 57 303,32 193 000

80101 Szkoły podstawowe 57 303,32 71 000
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0750

Wpływy 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 920

0870
Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 488

0970 Wpływy z różnych dochodów 255

2460

Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 55 640,32

Wynagrodzenia i pochodne 71 000

4010

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

(Mąkolice +30.000,
Lubianków +26.000) 56 000

4110
Składki na ubezpieczenie 
społeczne (Lubianków) 15 000

80104 Przedszkola- Mąkolice 4 000

Wynagrodzenia i pochodne 4 000

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 4 000

80110 Gimnazja- Mąkolice 3 000

Wynagrodzenia i pochodne 3 000

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 3 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 115 000

Zadania statutowe 115 000

4300 Zakup usług pozostałych 115 000

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 2 000

85401 Świetlice szkolne- Lubianków 2 000

Wynagrodzenia i pochodne 2 000
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4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 2 000

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 1 700 98 000

90002 Gospodarka odpadami 1 700 43 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 700

Zadania statutowe 43 000

4300 Zakup usług pozostałych 43 000

90015
Oświetlenie ulic, placów i 

dróg 40 000

Zadania statutowe 40 000

4260 Zakup energii 40 000

90095 Pozostała działalność 15 000

Zadania statutowe 15 000

4300 Zakup usług pozostałych 15 000

Ogółem 333 904,03 333 904,03
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