
UCHWAŁA NR XLVI/336/2014
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.), art.211, art.212, art. 215, art. 235, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 50 a ustawy z dnia 13 listopada 2003r.  ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1115 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 27.433,58 zł i zmniejsza się dochody majątkowe 
o kwotę:123.079 zł

 Kwota (zł) Dział  §  Treść
 zwiększenie  zmniejszenie

 600   Transport i łączność   -123.079
   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 1 i 2
  0

  6330  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(dotacja na zadanie realizowane w ramach NPPDL- Etap II- 
Przebudowa drogi gminnej Nr 100437O ul. Kołłątaja oraz poprawa 
bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Wołczynie)

  -123.079

 758   Różne rozliczenia  19.441,58  
   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 1 i 2
 0  

  6330  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego zrealizowanego 
w 2013r. w zakresie wydatków majątkowych)

 19.441,58  

 801   Oświata i wychowanie  7.992  
   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 1 i 2
 0  

  0870  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż złomu)

 7.992  

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 160.566,43 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 
35.550zł

 Kwota (zł) Dział  §  Treść
 zwiększenie  zmniejszenie

 750   Administracja publiczna  47.421  
   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 1 i 2
 0  

  2700  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł
(środki z PUP w Kluczborku na roboty publiczne- zatrudnienie 
7 osób)

 47.421  

 758   Różne rozliczenia  105.636,43  
   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  0  
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finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2
  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin)
(dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego zrealizowanego 
w 2013r. w zakresie wydatków bieżących)

 59.705,43  

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa
(zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - rozwiązanie 
rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic szkolnych)

 45.931  

 852   Pomoc społeczna  5.000  -35.550
   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 1 i 2
 0  0

  2700  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł

  -35.550

  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
(zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

 5.000  

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.509  
   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 1 i 2
 0  

  0580  Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych
(wpływy na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska)

 2.509  

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 204.000 zł i z mniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 
396.783 zł

 Kwota (zł) Dział  Rozdział  Treść
 zwiększenie  zmniejszenie

 600   Transport i łączność   -208.783
  60016  Drogi publiczne gminne   -208.783
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(zadanie : Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga 
w Markotowie Dużym- 85.704, Przebudowa drogi gminnej Nr 
100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. 
Kościuszki w Wołczynie- 123.079)

  -208.783
0

 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  94.000  -38.000
  75412  Ochotnicze straże pożarne  94.000  -38.000
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(zmniejszenie -zadanie: Remont i wyposażenie pomieszczeń 
OSPw Wierzbicy Górnej, w tym w ramach funduszu sołeckiego 
18.000 zł)
( zwiększenie - zadanie:Przebudowa  budynku gospodarczego 
wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w miejscowości 
Wierzbica Górna- w tym ramach funduszu sołeckiego 18.000 zł)

 94.000
0

 -38.000
0

 801   Oświata i wychowanie  70.000  -150.000
  80195  Pozostała działalność  70.000  -150.000

Id: B073519E-E239-4ED9-A024-A3A19F27FC99. Podpisany Strona 2



   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(zmniejszenie- zadania: Termomodernizacja  obiektów szkół 
podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej- 100.000 zł, 
Przebudowa dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej 
w Wierzbicy Górnej-50.000zł)
(zwiększenie- zadanie:Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z budową kotłowni w budynku sali 
gimnastycznej ze świetlicą Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Wołczynie)

 70.000  -150.000
-100.000

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  40.000  
  92109  Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  40.000  
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
(zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie)

 40.000
40.000

 

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 351.604,01 i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:129.450 zł

 Kwota (zł) Dział  Rozdział  Treść
 zwiększenia  zmniejszenia

 010   Rolnictwo i łowiectwo  47.421  
  01008  Melioracje wodne  47.421  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(roboty publiczne)

 47.421
47.421

 

 600   Transport i łączność  20.000  
  60016  Drogi publiczne gminne  20.000  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
 20.000
20.000

 

 700   Gospodarka mieszkaniowa  20.000  
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  20.000  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
(zadania: Remont dachu na obiekcie byłej szkoły podstawowej 
w Rożnowie- 10.000 zł, Remont elewacji budynku mieszkalnego 
w Wołczynie ul. Namysłowska 17- 10.000 zł)

 20.000
20.000

 

 750   Administracja publiczna  7.044  -5.000
  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego   -5.000
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
  -5.000

-5.000
  75095  Pozostała działalność  7.044  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
 7.044
7.044

 

 801   Oświata i wychowanie  112.499  
  80101  Szkoły podstawowe  97.992  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

 97.992
86.000
11.992

 

  80195  Pozostała działalność  14.507  
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   wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)

 14.507
14.507

 

 852   Pomoc społeczna  5.000  -85.550
  85215  Dodatki mieszkaniowe   -50.000
   świadczenia na rzecz osób fizycznych   -50.000
  85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

 5.000  

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

 5.000
5.000

 

  85295  Pozostała działalność   -35.550
   świadczenia na rzecz osób fizycznych   -35.550
 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  45.931  
  85401  Świetlice szkolne  45.931  
   1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  jednostek 
2.dotacje na zadania bieżące

 38.961
38.961
6.970

 

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  16.509,01  
  90095  Pozostała działalność  16.509,01  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
(zadania: wycinka drzew- 8.000, zakup materiałów do 
ogrodzenia placu zabaw w Rożnowie-3.000 , zadania z zakresu 
ochrony środowiska- 5.509,01)

 16.509,01
16.509,01

 

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  68.700  -38.900
  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  68.700  
   dotacje na zadania bieżące

( dotacja dla WOK- 51.200 ( w tym: remont dachu na budynku 
WOK-36.200), dotacja na remonty dachów świetlic wiejskich : 
w Wierzbicy Dolnej- 2.100, w Wierzchach- 15.400 zł)

 68.700  

  92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   -28.900
   1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  jednostek 
2.dotacje na zadania bieżące

  -11.900
-11.900
-17.000

  92195  Pozostała działalność   -10.000
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
  -10.000

-10.000
 926   Kultura fizyczna  8.500  
  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  8.500  
   dotacje na zadania bieżące  8.500  

§ 5. 1. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
planowane do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu:
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1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy,

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

Id: B073519E-E239-4ED9-A024-A3A19F27FC99. Podpisany Strona 5



Dział Rozdział Zadanie Wartość
1 2 3 4

I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie
010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki 5 000,00

01010 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 16 000,00
600 60014 Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej

Nr DP 1337 O (Kuźnica Trzcińska) granica woj. wielkopolskiego -Wołczyn
300 000,00

60016 Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną 54 000,00
60016 Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Wierzchy
540 650,00

60016 Budowa drogi gminnej Gierałcice-Wąsice 30 000,00

60016 Budowa drogi użytku rolniczego Wąsice-Szum 20 000,00
60016 Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym 434 296,00
60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa

przy ul. Kościuszki w Wołczynie
562 921,00

60016 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 21 000,00
60016 Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe 25 000,00

754 75412 Przebudowa budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej w miejscowości Wierzbica Górna

76 000,00

75412 Zakup autopompy 5 000,00
75416 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 65 000,00

801 80195 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową kotłowni w budynku
sali gimnastycznej ze świetlicą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie

70 000,00

80195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową
pomieszczeń administracyjnych

150 000,00

80195 Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy
Górnej

3 372 618,00

80195 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 110 000,00
851 85154 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni 79 000,00
900 90002 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 5 000,00

90002 Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji - usuwanie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest

47 125,00

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

340 000,00

90095 Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w
Komorznie

2 000,00

90095 Montaż wiaty przystankowej w Krzywiczynach 4 800,00
90095 Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w

Markotowie Dużym
17 000,00

90095 Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej 7 000,00
90095 Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem

nowych
41 500,00

90095 Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna (Serce dla Wołczyna) 27 538,00
921 92109 Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 46 047,00

92109 Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie 127 100,00
92109 Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia kuchni 16 400,00

II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
754 75412 Przebudowa budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży

Pożarnej w miejscowości Wierzbica Górna- sołectwo Wierzbica Górna
18 000,00

900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Duczów Mały i Wielki 3 000,00
90095 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- sołectwo 7 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/336/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 24 września 2014 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 roku

Id: B073519E-E239-4ED9-A024-A3A19F27FC99. Podpisany Strona 1



Skałągi
90095 Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo

Ligota Wołczyńska
5 830,58

90095 Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z
zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków

8 000,00

90095 Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem i
budowa ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny

5 372,83

90095 Budowa wiaty gospodarczej- sołectwo Wąsice 6 000,00
90095 Budowa wiaty piknikowej na placu zabaw- sołectwo Markotów Mały 3 100,00
90095 Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego -

sołectwo Komorzno
11 000,00

90095 Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo
Markotów Duży

5 000,00

90095 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sołectwo Szum 10 000,00
90095 Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gierałcice 12 044,00

Razem 6 712 342,41
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Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej celowej

1 2 3 4 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
600 60014 dotacja- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na

remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuźnica Trzcińska)
granica woj. wielkopolskiego - Wołczyn

300 000

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 2014r.

65 000

851 85195 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne 11 094
801 80146 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli
12 150

921 92109 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność
świetlic wiejskich

207 500

921 92109 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność
statutową

738 300

921 92109 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup
wyposażenia kuchni

16 400

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

320 000

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 16 000
801 80101 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez

stowarzyszenia
907 000

801 80106 dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez
stowarzyszenia

158 983

851 85154 dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w gminie Wołczyn w 2014r.

30 000

854 85401 dotacja celowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez
stowarzyszenia na wyposażenie świetlic wiejskich

6 970

900 90002 dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest 47 125
921 92120 dotacja na remonty zabytkowych obiektów 47 000
926 92605 dotacja na wspieranie sportu 134 500

Łącznie 2 331 783 724 239

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/336/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 24 września 2014 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2014 rok
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