
UCHWAŁA NR XXVIII/146/08
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2008 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, art. 188 ust 2 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 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984), Rada Gminy 
w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu Gminy Głowno na 2008 r. polegających na zwiększeniu 

dochodów i wydatków o kwotę 632.161,42 zł  (  słownie: sześćset trzydzieści  dwa tysiące sto  

sześćdziesiąt jeden złotych 42/100  ) i zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę  38.127 zł 

(słownie:  trzydzieści  osiem  tysięcy  sto  dwadzieścia  siedem  złotych  00/100)  zgodnie  

z załącznikiem Nr 1.

§  2.  Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Gminy  Głowno  na  2008  rok  polegających  

na  przeniesieniu  wydatków  między  działami,  rozdziałami  i  paragrafami  o  kwotę 24.000 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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



            Załącznik Nr 1
            do Uchwały Nr XXVIII/146/08  
            Rady Gminy Głowno
            z dnia 27 listopada 2008 roku 

Dział Rozdział § Treść Dochody Wydatki

Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie

010 Rolnictwo i łowiectwo 126.013,70 126.013,70

01095 Pozostała działalność 126.013,70 126.013,70
2010 Dotacje celowe otrzymane z 

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

  126.013,70 -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 406,31
4300 Zakup usług pozostałych - 2.064,55
4430 Różne opłaty i składki - 123.542,84

600 Transport i łączność 157.997,72 157.997,72

60016 Drogi publiczne gminne 157.997,72 157.997,72
6290 Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji  
gmin, powiatów,  
samorządów 
województw,  
pozyskane z innych 
źródeł

157.997,72 -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

- droga Karnków

- 157.997,72

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

17.000 -



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

17.000 -

0500 Podatek od czynności  
cywilnoprawnych

17.000 -

801 Oświata i wychowanie 2.000 19.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.000 19.000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

2.000 -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000
4300 Zakup usług pozostałych - 17.000

852 Pomoc społeczna 280.620 38.127 280.620 38.127
85212 Świadczenia rodzinne, 

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

36.314 36.314

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

36.314 -

3110 Świadczenia społeczne - 36.314
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

696 696

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

696 -

4130 Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne

- 696



85214 Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

269.491 1.117 269.491 1.117

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

263.000 1.117 - -

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

6.491 - - -

3110 Świadczenia społeczne - - 269.491 1.117

85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.233 9.233

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

9.233 -

4010 Wynagrodzenie osobowe 
pracowników

- 9.233

85295 Pozostała działalność 1.896 1.896

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

1.896 -

3110 Świadczenia społeczne - 1.896

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

48.530 48.530

85415 Pomoc materialna dla uczniów 48.530 48.530

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

48.530 -

3240 Stypendia dla uczniów - 48.530
Ogółem 632.161,42 38.127 632.161,42 38.127



          
          Załącznik Nr 2
          do Uchwały Nr XXVIII/146/08
          Wójta Gminy Głowno
          z dnia 27 listopada 2008 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia
754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
15.000 -

75412 Ochotnicze straże pożarne 15.000 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 -

757 Obsługa długu publicznego 9.000 -
75702 Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego

9.000 -

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych 

papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek oraz innych instrumentów 

finansowych, związanych z obsługą 

długu krajowego

9.000 -

758 Różne rozliczenia - 15.000
75809 Rozliczenia między jednostkami 

samorządu terytorialnego
- 15.000

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych

- 15.000

801 Oświata i wychowanie - 9.000
80104 Przedszkola - 5.000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego

- 5.000

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli

- 4.000

4300 Zakup usług pozostałych - 4.000

Ogółem 24.000 24.000
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