
UCHWAŁA NR XVIII/83/16
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 31 marca 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.2015.1515 j. t., poz. 1045, poz. 1890) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 
61.002,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwa złote 00/100) oraz zmniejsza się budżet 
Gminy Głowno na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.496,00 zł (słownie: 
dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym:

- w dziale 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa – zwiększa się o kwotę 5.715,00 zł (pismo Nr DŁD-3101-7/16 z Krajowego Biura 
Wyborczego z dnia 21 marca 2016 r.),

- w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę 18.167,00 zł (pismo Nr ST3.4750.4.2016 
Ministerstwa Finansów),

- w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się wydatki o kwotę 
18.167,00 zł (pismo Nr ST3.4750.4.2016 Ministerstwa Finansów),

- w dziale 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększa się o kwotę 13.185,00 zł (pismo Nr 
FN-I.3113.1.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 marca 2016 r.),

- w dziale 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się 
o kwotę 33.613,00 zł (pismo Nr FN-I.3113.1.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 
marca 2016 r.),

- w dziale 852 rozdział 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 – zwiększa się o kwotę 1.502,00 zł 
(pismo Nr FN-I.3113.1.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 marca 2016 r.) ,

- w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe – zmniejsza się o kwotę 1.656,00 zł (pismo Nr FN-I.3113.1.2016 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 marca 2016 r.),

- w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększa się o kwotę 6.987,00 zł (pismo Nr FN-
I.3113.1.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 marca 2016 r.) ,

- w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 2.673,00 zł (pismo 
Nr FN-I.3113.1.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 marca 2016 r.), zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 
grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok, zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/83/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody Wydatki
Dział Rozdział Grupa § Treść Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie

751

Urzędy 
naczelnych 

organów władzy 
państwowej, 

kontroli i 
ochrony prawa 

oraz 
sądownictwa 5 715 5 715

75101

Urzędy 
naczelnych 

organów władzy 
państwowej, 

kontroli i ochrony 
prawa 5 715 5 715

2010

Dotacje celowe 
otrzymane z 

budżetu państwa 
na realizację 

zadań bieżących
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych 
gminie(związkom 
gmin) ustawami 5 715

Zadania statutowe 5 715

4210

Zakup 
materiałów i 
wyposażenia 5 715

758
Różne 

rozliczenia 18 167

75801

Część oświatowa 
subwencji ogólnej 

dla jednostek 
samorządu 

terytorialnego 18 167

2920

Subwencje 
ogólne z budżetu 

państwa 18 167

801
Oświata i 

wychowanie 18 167

80113
Dowożenie 

uczniów do szkół 18 167
Zadania statutowe 18 167
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4300
Zakup usług 
pozostałych 18 167

852 Pomoc społeczna 55 287 4 329 55 287 4 329
85203 Ośrodki wsparcia 13 185 13 185

2010

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

zadań bieżących
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych 
gminie(związkom 
gmin) ustawami 13 185

Dotacje 13 185

2820

Dotacja celowa 
z budżetu na 
finansowanie 

lub 
dofinansowanie 
zadań zleconych 

do realizacji 
stowarzyszeniom 13 185

85212

Świadczenia 
rodzinne, 

świadczenie z 
funduszu 

alimentacyjnego 
oraz składki na 
ubezpieczenie 
emerytalne i 

rentowe z 
ubezpieczenia 
społecznego 33 613 33 613

2010

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

zadań bieżących
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych 
gminie(związkom 
gmin) ustawami 33 613

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 613

3110
Świadczenia 

społeczne 33 613

85213
Składki na 

ubezpieczenie 1 502 1 502
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zdrowotne 
opłacane za osoby 

pobierające 
niektóre 

świadczenia z 
pomocy 

społecznej, 
niektóre 

świadczenia 
rodzinne oraz za 

osoby 
uczestniczące w 

zajęciach w 
centrum integracji 

społecznej

2010

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

zadań bieżących
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych 
gminie(związkom 
gmin) ustawami 866

2030

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin

( związków gmin) 636
Zadania statutowe 1 502

4130

Składki na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 1 502

85214

Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz 
składki na 

ubezpieczenie 
emerytalne i 

rentowe 1 656 1 656

2030

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin

( związków gmin) 1 656
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 656

3110
Świadczenia 

społeczne 1 656
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85216 Zasiłki stałe 6 987 6 987

2030

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin

( związków gmin) 6 987
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 987

3110
Świadczenia 

społeczne 6 987

85295
Pozostała 

działalność 2 673 2 673

2030

Dotacje celowe 
otrzymane

z budżetu państwa 
na realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin

( związków gmin) 2 673
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 673

3110
Świadczenia 

społeczne 2 673
Ogółem 61 002 22 496 61 002 22 496
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/83/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom

samorządu terytorialnego na 2016 rok

w złotych
Dział Rozdział § Treść Kwota
750 Administracja publiczna 30

75011 Urzędy wojewódzkie 30
0830 Wpływy z usług 30

852 Pomoc społeczna 14 000
85203 Ośrodki wsparcia 1 500

0830 Wpływy z usług 1 500

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 500

0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego 12 500
OGÓŁEM 14 030

Id: 847A6BA8-508D-4D92-9FBD-CD92004AC88D. Podpisany Strona 1


		2016-04-04T08:21:05+0000
	Polska
	Łukasz Robert Łukasik
	Podpis organu wydającego akt prawny.




