
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2013 r. poz.594 z póź.zm. ), art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, 
art. 243, art.258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz.885 z poźn.zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody o kwotę: 1.333.842,04 zł

Paragraf Treść Kwota (zł)
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.333.842,04

§ 2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 53.000,00 zł

Dział Paragraf Treść Kwota (zł)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 53.000

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , 
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

53.000

§ 3. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 337.781,48 zł

Dział Paragraf Treść Kwota (zł)
758 Różne rozliczenia 323.085

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 323.085
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.811,48

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2.811,48

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2.811,48

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.885
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości

11.885

§ 4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 951.094 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 7.500 zł

Kwota (zł)Dział Rozdział Treść
zwiększenia zmniejszenia

600 Transport i łączność 730.000
60016 Drogi publiczne gminne 730.000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 730.000
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na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Szymonkowie)

0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -7.500
75412 Ochotnicze straże pożarne -7.500

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP- 
sołectwo Wąsice)

-7.500
0

801 Oświata i wychowanie 187.500
80110 Gimnazja 17.500

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(Zakup automatu szorująco-zbierającego dla Zespołu Szkół 
w Wołczynie)

17.500
0

80195 Pozostała działalność 170.000
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego 
w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 w Wołczynie)

170.000
0

851 Ochrona zdrowia 19.724
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.724

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park 
Przyjaźni)

19.724
0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.870
90095 Pozostała działalność 13.870

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
( Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków 
w Wierzbicy Górnej- 10.000 zł, Wyposażenie placu zabaw- 
zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów Mały-
3.870zł)

13.870
0

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 784.899,52 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 3.870 zł

Kwota (zł)Dział Rozdział Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 31.913,76
01008 Melioracje wodne 31.913,76

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

31.913,76
31.467,00

446,76
700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

20.000
20.000

750 Administracja publiczna 10.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

10.000
10.000
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000
75412 Ochotnicze straże pożarne 15.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja i statutowych zadań
(remont budynku OSP w Wąsicach- w tym fundusz sołecki- 
7.500 zł)

15.000
15.000

801 Oświata i wychowanie 151.482
80101 Szkoły podstawowe 51.368

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące

1.368
1.368

50.000
80104 Przedszkola 60.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

60.000
60.000

80110 Gimnazja 15.568
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

15.568

80120 Licea ogólnokształcące 46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

46

80195 Pozostała działalność 24.500
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

24.500
24.500

851 Ochrona zdrowia 12.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.000
12.000

852 Pomoc społeczna 113.163
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe
70.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

70.000
70.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 43.163
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43.163
43.163

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.409,76
85395 Pozostała działalność 17.409,76

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

17.409,76

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 366.046
90002 Gospodarka odpadami 333.046

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

333.046
24.000

309.046
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

20.000
20.000

90095 Pozostała działalność 13.000 -3.870
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.000
8.000
5.000

-3.870

-3.870
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47.885

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36.000
dotacje na zadania bieżące
(remonty świetlic wiejskich- Świniary Wielkie- 15.000 zł, 
Bruny- 5.000zł, Wierzbica Dolna- 10.000 zł, Świniary 

36.000
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Małe- 6.000 zł)
92116 Biblioteki 11.885

dotacje na zadania bieżące 11.885

§ 6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi: 1.943.469,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości: 1.450.000 zł,

- wolnych środków w wysokości: 493.469,43 zł

§ 7. Zmienia się paragraf 14 pkt 1 uchwały budżetowej na 2015 rok , który otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 1.450.000 zł

§ 8. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
planowane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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Lp. Treść
Klasyfikacja

§
Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 3 576 900,53

1
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy

950 2 109 900 ,53

2
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych

951 17 000,00

3
Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

952 1 450 000,00

Rozchody ogółem: 1 633 431,10

1
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963 150 931,10

2
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

992 1 482 500,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
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Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej celowej

1 2 3 4 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
851 85154 dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej 30 000
851 85154 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla

PCPR
4 000

851 85154 dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r.

65 000

851 85195 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne 10 455
801 80146 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli
12 150

921 92109 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność
świetlic wiejskich

176 000

921 92109 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność
statutową

650 000

921 92116 dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na
działalność statutową

336 885

926 92605 dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig
kolarski

4 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010 01010 dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków 10 000
754 75412 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup

wozu bojowego
300 000

801 80101 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez
stowarzyszenia

1 330 000

801 80106 dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez
stowarzyszenia

151 700

851 85154 dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r.

30 000

921 92120 dotacja na remonty zabytkowych obiektów 30 000
926 92605 dotacja na wspieranie sportu 140 000

Łącznie 2 644 585 635 605

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok
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Dział Rozdział Zadanie Wartość
1 2 3 4

I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie
010 01010 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000
600 60016 Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną 3 000

60016 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnyjno-przemysłowych w
miejscowości Gierałcice - droga gminna nr 100403 O-etap I

650 000

60016 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 3 000
60016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie 730 000

754 75412 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego 300 000
801 80195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową

pomieszczeń administracyjnych
160 000

80195 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza
5 w Wołczynie

170 000

851 85154 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni 39 724
900 90002 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 5 000

90095 Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w
Wołczynie

560 000

90095 Zakup udziałow w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie 1 000 000
90095 Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej 10 000
90095 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni 50 863

921 92109 Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 3 000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
900 90095 Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały 3 600

90095 Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna 4 000
90095 Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum 12 000
90095 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno 7 000
90095 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice 13 209,22
90095 Wposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów

Mały
3 870

921 92109 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo
Skałagi

4 000

92109 Budowa ogrodzeniaprzy świetlicy-Sołectwo Krzywiczyny 3 000
92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo

Markotów Duży
5 000

926 92601 Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo
Ligota Wołczyńska

7 000

III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
801 80110 Zakup automatu szorująco-zbierajacego 17 500
Razem 3 774 766,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 25 lutego 2015 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku
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Uzasadnienie

1. Zmienia się klasyfikację budżetową zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich:

- w sołectwie Wąsice (dział 754, rozdział 75412 )- przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące:
7.500zł,

- w sołectwie Markotów Mały (dział 900, rozdział 90095)- przeniesienie z wydatków bieżących na
majątkowe: 3.870 zł.

2. Zwiększa się wolne środki ( rozliczenie 2014r.) - 1.333.842,04 zł ( w tym : 31.724 zł realizacja programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i 333.046 zł - realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami )

3.Zwiększa się dochody:

- rozliczenie remontu świetlicy w Szumie (PROW)- 53.000 zł,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (dostosowanie planu do ostatecznej kwoty zaplanowanej
w budżecie państwa) - 323.085 zł,

- zwiększenie środków w ramach POKL- program Aktywni zawodowo- 2.811,48 zł (rozliczenie 2014r.),

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji zwróconej przez Bibliotekę w Wołczynie w 2015r.(środki
nie wykorzystane w 2014r.) - 11.885 zł.

4. Zwiększenie wydatków majątkowych:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie ( ul. Młyńska- Etap. I) - 730.000 zł
(złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),

- wykonanie instalacji bezpieczeństwa w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie- 170.000 zł,

- zakup automatu szorująco-zbierającego dla Zespołu Szkół w Wołczynie- 17.500 zł,

- rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 10.000 zł,

- budowa parku przyjaźni - 19.724 zł ( w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi- rozliczenie
2014r.).

5. Zwiększenie wydatków bieżących:

- zatrudnienie pracowników (melioracje)- 31.913,76 zł,

- remont elewacji kamienic- 20.000 zł,

- remont budynku OSP w Wąsicach- 7.500 zł,

- remont elewacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie- 10.000 zł,

- dotacje dla szkól prowadzonych przez stowarzyszenia- 50.000 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom prowadzącym przedszkola, do których
uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wołczyn- 60.000 zł,

- środki dla SP w Wierzbicy Górnej ( darowizna z 2014r.) - 1.368 zł

- środki na realizacje programu Comenius (rozliczenie 2014r) - gimnazjum- 15.568 zł, liceum- 46zł,

- środki na przygotowanie wniosków na dofinansowanie zadań ze środków UE - 24.500 zł,

- środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi ( rozliczenie 2014r.) - 12.000 zł,

- dopłaty gminy do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej - 70.000 zł,

- półroczne wynagrodzenie 2 osób pracujących w OPS w Wołczynie (osoby realizujące wcześniej program
finansowany ze środków POKL)- 43.163zł,

- realizacja programu w ramach POKL- Aktywni zawodowo - rozliczenie z 2014r.- 17.409,76 zł,

- gospodarka odpadami - rozliczenie 2014r.- 333.046 zł,

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 20.000 zł,
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- opracowanie programu ochrony środowiska- 8.000 zł,

- zakup kwiatów - nasadzenia na terenie Wołczyna - 5.000 zł,

- remonty świetlic- Świniary Wielkie - 15.000 zł, Bruny- 5.000 zł, Wierzbica Dolna - 10.000 zł, Świniary
Małe - 6.000 zł,

- dotacja dla Biblioteki na działalność statutową - 11.885 zł.
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