
ZARZĄDZENIE NR 69/2017
WÓJTA GMINY GŁOWNO

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2017 poz. 1875 j.t.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U.2016 poz. 1870 j.t., poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 191, poz. 659, 
poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz Uchwały Nr 
XXVII/147/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Głowno na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2017 r. po stronie dochodów i wydatków 
o kwotę 654.878,42 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem 
złotych 42/100) oraz zmniejsza się budżet Gminy Głowno na 2017 r. po stronie dochodów 
i wydatków o kwotę 549 zł ( słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) w tym:
1)   w dziale  010 rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększa się dochody i wydatki 

o kwotę 210.398,42 zł z przeznaczeniem na:
a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej przez producentów rolnych za II okres płatniczy w wysokości 
206.272,96 zł;

b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 
w wysokości 4.125,46 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.2.358.2017 Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 20 października 2017 r.;

2) w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe– zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 
539 zł. Zmniejszenie dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma Nr FB-I.3111.2.334.2017 Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 16 października 2017 r.

3) w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.181 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Nr FB-
I.3111.2.346.2017 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 października 2017 r.,

4) w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe– zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 28.511 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Nr FB-
I.3111.2.307.2017 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 października 2017 r.,

5) w dziale 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 
zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.218 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie pisma Nr FB-
I.3111.2.364.2017 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2017 r., 

6)  w dziale 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze- zwiększa się dochody i wydatki 
o kwotę 232.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pisma Nr FB-
I.3111.2.303.2017 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 października 2017 r., 

7)  w dziale 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 146.320 zł z przeznaczeniem na 
realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na 
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realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie pisma Nr FB-I.3111.2.327.2017 Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 11 października 2017 r.,

8)  w dziale 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 
10 zł. Zmniejszenie dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 
na podstawie pisma Nr FB-I.3111.2.323.2017 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 
9 października 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2.   Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Głowno na 2017 r.  

pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 
§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Głowno

Marek Jóźwiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2017

Wójta Gminy Głowno

z dnia 24 października 2017 r.

Dochody Wydatki
Dzia

ł
Rozdzia

ł
Gru
pa § Treść

zwiększeni
e

Zmniejsze-
nie

zwiększeni
e

Zmniejsze-
nie

010
Rolnictwo 
i łowiectwo 210 398,42 210 398,42

01095
Pozostała 

działalność 210 398,42 210 398,42

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych gminie 
(związkom gmin, 

związkom 
powiatowo- 
gminnym) 
ustawami 210 398,42 210 398,42

Zadania statutowe 210 398,42

4210

Zakup 
materiałów 

i wyposażenia 2 721,46

4300
Zakup usług 
pozostałych 1 404

4430
Różne opłaty 

i składki 206 272,96

801
Oświata 

i wychowanie 539 539

80101
Szkoły 

podstawowe 539 539

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych gminie 
(związkom gmin, 

związkom 
powiatowo- 539
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gminnym) 
ustawami

Zadania statutowe 539

4210

Zakup 
materiałów 

i wyposażenia 
( Popów 

Głowieński 
-148,50 zł, 

Obsługa -4,37 zł) 152,87

4240

Zakup środków 
dydaktycznych 

i książek
( Popów 

Głowieński
 -386,13 zł) 386,13

852
Pomoc 

społeczna 35 692 35 692

85214

Zasiłki 
okresowe, 

celowe 
i pomoc 

w naturze oraz 
składki na 

ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe 7 181 7 181

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 

związków 
powiatowo- 
gminnych) 7 181

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 181

3110
Świadczenia 

społeczne 7 181
85216 Zasiłki stałe 28 511 28 511

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 

związków 
powiatowo- 
gminnych) 28 511

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 511
3110 Świadczenia 28 511
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społeczne

854

Edukacyjna 
opieka 

wychowawcza 30 218 30 218

85415

Pomoc 
materialna dla 

uczniów 
o charakterze 

socjalnym 30 218 30 218

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 

związków 
powiatowo- 
gminnych) 30 218

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 218

3240
Stypendia dla 

uczniów 30 218
855 Rodzina 378 570 10 378 570 10

85501
Świadczenie 

wychowawcze 232 250 232 250

2060

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
zadania bieżące 

z zakresu 
administracji 

rządowej zlecone 
gminom 

(związkom gmin, 
związkom 

powiatowo- 
gminnym), 
związane 

z realizacją 
świadczenia 

wychowawczego 
stanowiącego 

pomoc państwa 
w wychowywaniu 

dzieci 232 250
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 250

3110
Świadczenia 

społeczne 232 250

85502

Świadczenia 
rodzinne, 

świadczenie 
z funduszu 

alimentacyjnego 146 320 146 320
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oraz składki na 
ubezpieczenia 

emerytalne 
i rentowe 

z ubezpieczenia 
społecznego

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych gminie 
(związkom gmin, 

związkom 
powiatowo- 
gminnym) 
ustawami 146 320

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 320

3110
Świadczenia 

społeczne 146 320

85503
Karta Dużej 

Rodziny 10 10

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych gminie 
(związkom gmin, 

związkom 
powiatowo- 
gminnym) 
ustawami 10

Zadania statutowe 10

4210

Zakup 
materiałów 

i wyposażenia 10
Ogółem 654 878,42 549 654 878,42 549
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017

Wójta Gminy Głowno

z dnia 24 października 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

WYDATKI
Dział Rozdział Grupa §   Treść Zwiększenia Zmniejszenia

400 Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

3 000 3 000

40002 Dostarczanie wody 3 000 3 000
Zadania statutowe 3 000 3 000

4300 Zakup usług pozostałych 3 000
4390 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii

3 000

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

7 680 7 680

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 680 7 680
Wynagrodzenia i pochodne 3 680

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

3 680

Zadania statutowe 7 680 4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4260 Zakup energii 1 000
4270 Zakup usług remontowych 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 4 600
4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej

3 080

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

66 66

90002 Gospodarka odpadami 66 66
Zadania statutowe 66 66

4300 Zakup usług pozostałych 66
4600 Kary, odszkodowania i grzywny 

wypłacane na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

66

Ogółem 10 746 10 746
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