
UCHWAŁA NR XXVII/144/16
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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, poz. 1948) 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.2016.1870 j. t., poz. 
1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Głowno na 2016 roku o kwotę 200.000 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Głowno na 2016 rok z tytułu kredytów i 
pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
366.037,12 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Głowno na 2016 rok z tytułu wolnych środków w 
kwocie 566.037,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchyla się § 6 uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik

Id: E05B9045-8759-45C4-BEB5-F4EE88F044D8. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/144/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

DOCHODY

Dział Rozdział Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

700
Gospodarka 

mieszkaniowa 76 100

70005
Gospodarka gruntami                            
i nieruchomościami 76 100

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 300

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 75 800

756

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek 

nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 122 700
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75615

Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 2 100

0340
Wpływy z podatku od 

środków transportowych 1 200

0910

Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 900

75616

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

od czynności 
cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 81 600

0310
Wpływy z podatku od 

nieruchomości 15 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 51 000

0360
Wpływy z podatku od 
spadków i darowizn 15 600

75621

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa 39 000

0010

Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych 39 000

900
Gospodarka komunalna                                    

i ochrona środowiska 1 200

90019

Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 1 200

0690 Wpływy z różnych opłat 1 200
Ogółem 200 000

Id: E05B9045-8759-45C4-BEB5-F4EE88F044D8. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/144/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody Gminy Głowno na 2016 rok

§ Nazwa Kwota w zł
Przychody ogółem 566 037,12

950 Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach 

publicznych

566 037,12

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytówi pożyczek

566 037,12
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