
UCHWAŁA NR XXXVIII/217/17
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2017.1875 j.t., zm. poz. 2232) 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.2017.2077 j.t.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków 
o kwotę  489.814 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych 
00/100), w tym: 

-  w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody- zwiększa się dochody o kwotę 80.800 zł 
oraz zwiększa się wydatki o kwotę 75.000 zł,

-  w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- zwiększa się dochody o kwotę 
186.240 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Łódzkiego na modernizację drogi 
Mąkolice- Wola Mąkolska oraz zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł,

-  w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się 
dochody o kwotę 674 zł,

-  w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się wydatki o kwotę 
10.000 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 41.862 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 8.500 zł,

-  w dziale 756 rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa- zwiększa się dochody o kwotę 1.300 zł,

-  w dziale 758 rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego- zwiększa się dochody o kwotę 69.224 zł,

-  w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększa się wydatki o kwotę 65.000 zł,
-  w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola- zwiększa się wydatki o kwotę 17.600 zł,
-  w dziale 801 rozdział 80110 Gimnazja- zwiększa się wydatki o kwotę 25.600 zł,
-  w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- zwiększa się wydatki o kwotę 
53.000 zł,

-  w dziale 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych- zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł,

-  w dziale 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- zwiększa się wydatki o kwotę 
13.800 zł, 
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-  w dziale 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 
zwiększa się wydatki o kwotę 2.110 zł,

-  w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność- zwiększa się wydatki o kwotę 4.260 zł,
-  w dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne- zwiększa się wydatki o kwotę 1.600 zł, 
-  w dziale 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększa 
się wydatki o kwotę 674 zł,

-  w dziale 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny- zwiększa się wydatki o kwotę 1.790 zł,
-  w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami- zwiększa się dochody o kwotę 89.934 zł 
w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. : „Usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2017 roku” oraz 
zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł,

-  w dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zwiększa się 
dochody o kwotę 11.280 zł w związku z otrzymaniem wpłat od mieszkańców za wykonanie 
inwentaryzacji technicznej w zakresie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 
zwiększa się wydatki o kwotę 35.880 zł,

-  w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększa się wydatki o kwotę 
52.500 zł.Powyższe zmiany dokonuje się 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 XXXVIII/217/17

Rady Gminy Głowno

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Grupa § Treść Dochody Wydatki

400

Wytwarzanie 
i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, 
gaz i wodę 80 800 75 000

40002 Dostarczanie wody 80 800 75 000
0830 Wpływy z usług 80 800

Wynagrodzenia i pochodne 8 765

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 1 750

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 1 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 15

4170
Wynagrodzenia 

bezosobowe 6 000
Zadania statutowe 66 235

4300 Zakup usług pozostałych 57 235
4530 Podatek od towarów i usług 9 000

600 Transport i łączność 186 240 50 000

60016 Drogi publiczne gminne 186 240 50 000

6610

Dotacje celowe otrzymane 
z gminy na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 
terytorialnego 186 240

Zadania statutowe 50 000
4270 Zakup usług remontowych 20 000
4300 Zakup usług pozostałych 30 000

750
Administracja 

publiczna 674

75023
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 674

0640

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 

upomnień 674
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754

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 10 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000

Wynagrodzenia i pochodne 2 400

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 2 400

Zadania statutowe 7 600

4210
Zakup materiałów 

i wyposażenia 7 600

756

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek 

nieposiadających 
osobowości prawnej 

oraz wydatki związane 
z ich poborem 51 662

75615

Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku 

od czynności 
cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 41 862

0310
Wpływy z podatku od 

nieruchomości 38 772

0330 Wpływy z podatku leśnego 3 090

75616

Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, 
podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 8 500

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 500

0340
Wpływy z podatku od 

środków transportowych 7000

75621

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa 1 300

0020

Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 

prawnych 1 300

758 Różne rozliczenia 69 224
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75802

Uzupełnienie subwencji 
ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 69 224

2750
Środki na uzupełnienie 

dochodów gmin 69 224

801 Oświata i wychowanie 162 200

80101 Szkoły podstawowe 65 000

Wynagrodzenia i pochodne 45 000

4010

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników (Lubianków 

+27.000, Popów 
Głowieński +13.000, 

Mąkolice +5.000) 45 000
Zadania statutowe 20 000

4260 Zakup energii ( Mąkolice) 20 000

80104 Przedszkola 17 600

Wynagrodzenia i pochodne 7 600

4010

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników (Lubianków 
+3.000, Mąkolice +4.000, 

Popów Głowieński +600 zł) 7 600

Zadania statutowe 10 000

4330

Zakup usług przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 10 000

80110 Gimnazja 25 600

Wynagrodzenia i pochodne 25 600

4010

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników (Lubianków 

+20.000 zł, Popów 
Głowieński +5.600 zł) 25 600

80113
Dowożenie uczniów do 

szkół 53 000

Zadania statutowe 53 000

4300 Zakup usług pozostałych 53 000
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80150

Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach 

podstawowych, 
gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 
artystycznych 1 000

Wynagrodzenia i pochodne 1 000

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników (Lubianków) 1 000

852 Pomoc społeczna 20 170

85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 800

Wynagrodzenia i pochodne 13 800

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 13 800

85228

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 2 110
Wynagrodzenia i pochodne 2 110

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 540

4170
Wynagrodzenia 

bezosobowe 1 570

85295 Pozostała działalność 4 260
Zadania statutowe 4 260

4330

Zakup usług przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 4 260

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 1 600

85401 Świetlice szkolne 1 600

Wynagrodzenia i pochodne 1 600

4010

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników (Lubianków 

+1.000 zł, Popów 
Głowieński +600 zł) 1 600

855 Rodzina 2 464
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85502

Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz 

składki na ubepieczenia 
emerytalne i rentowe 

z ubezpieczena społecznego 674
Wynagrodzenia i pochodne 674

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 559

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 101
4120 Składki na Fundusz Pracy 14

85504 Wspieranie rodziny 1 790
Zadania statutowe 1 790

4330

Zakup usług przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 1 790

900
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 101 214 168 380

90002 Gospodarka odpadami 89 934 80 000

2460

Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do 

sektora finansów 
publicznych 89 934

Zadania statutowe 80 000
4300 Zakup usług pozostałych 80 000

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 11 280 35 880

0970
Wpływy z różnych 

dochodów 11 280
Zadania statutowe 35 880

4300 Zakup usług pozostałych 35 880

90015
Oświetlenie ulic, placów 

i dróg 52 500
Zadania statutowe 52 500

4260 Zakup energii 40 000
4270 Zakup usług remontowych 12 500

Ogółem 489 814 489 814
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