
UCHWAŁA NR XXXVI/240/2018
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – ( j.t.Dz.U. 
z 2018 r. poz.994) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – ( j.t. Dz.U.z 
2017 r. poz.2077 ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. wg wyszczególnienia: w tym: 

zmniejsza się wydatki 

1) Dział 600 – Transport i łączność 1 096 000,- 

a) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 096 000,- 

wydatki majątkowe w tym : 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetu 

- Remont drogi w Małujowicach

zwiększa się wydatki 

1) Dział 600 – Transport i łączność 1 096 000,- 

a) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 096 000,- 

wydatki majątkowe w tym : 

- dotacja 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 
39 do km 6+000m. Zielęcice

§ 2. 

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXIX/207/2017 z 27. XII.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 
2018 r. wg treści jak niżej: 

- w § 11 „Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 5.796.300,00 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 8 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Szkoda
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załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/240/2018 

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18.06.2018 r. 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/207/2017 

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27.12.2017 r. 

          Dotacje z  budżetu  Gminy  na  2018 r. 

I   Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
Dział,  

Rozdział 

       

    wyszczególnienie 

                     

          Przeznaczenie 

      Plan 

  na 2018 r. 

 DOTACJA CELOWA   

010/01095 Gmina Brzeg - dofinansowanie schroniska w Brzegu- opieka  

   nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy. 
35 000 

600/60013 

 

Województwo Opolskie -  przebudowa dróg i chodników przy odcinkach   

   wojewódzkich  w Żłobiźnie, w Kopaniu,  

   w Kruszynie 

55.000 

600/60014 Starostwo Powiatowe w Brzegu - Partycypacja w kosztach remontu mostu        

    nad kanałem rzeki Odry w Prędocinie 
220.000 

600/60014 Starostwo Powiatowe w Brzegu - partycypacja w kosztach przebudowy drogi 

powiatowej nr 1174 O III etapna odcinku  

od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. 

Zielęcice 

1.096.000 

921/92116 Gminna Biblioteka w Skarbimierzu - statutowa działalność Gminnej Biblioteki 

   w Skarbimierzu – wydatki  majątkowe 
58.000 

 

921/92116 

         DOT.  PODMIOTOWA 
Gminna Biblioteka w Skarbimierzu 

 

- statutowa działalność Gminnej Biblioteki   

   w Skarbimierzu  -    zadania bieżące    

 

1.320.900 

          Razem dotacje  2.784.900 

II    Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

 

801/80104 

         DOT.  PODMIOTOWA 
 

Dofinansowanie kosztów  przedszkola        

z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy 

 

 

 

- zadanie własneo gminy w zakresie opieki  

   nad  dziećmi powyżej  lat 3 

 

 

1 099.000 

801/80149 Dofinansowanie kosztów  przedszkola        

z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy 

- zadanie własne gminy w zakresie opieki 

 nad dziećmi powyżej  lat 3 z orzeczeniem    

 niepełnosprawnosci 

35.000 

 

010/01095 

          DOTACJA  CELOWA 

Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa 

 

- ochrona przyrody na terenie gminy 
 

2.000 

754/75412 Dofinansowanie OSP Lipki - rozliczenie zakupu samochodu dla OSP 

Lipki z 2017 r. 
2.000 

754/75412 Dofinansowanie OSP Zwanowice,Łukowice - zakup wyposażenia (wkład własny) 

 w ramach prog. Fundusz Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej  

200 

851/85153 Dofinansowanie fundacji w zakresie 

przeciwdziałania narkomani 

- program przeciwdziałania narkomani  

na terenie gminy 
20.000 

855/85505 

 

Dofinansowanie kosztów  żłobków   z tyt. 

uczęszczania dzieci z terenu gminy 

- zadanie własne gminy w zakresie opieki 

 nad dziećmi do  lat 3 
144.000 

900/90005 Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu 

urzadzeń dla ochrony powietrza i klimatu 

- fotowoltaika 

- zadanie własne gminy w zakresie ochrony 

środowiska 
1.280.000 

921/92120 Dofinansowanie zabytków sakralnych 

znajdujące się  na terenie gminy 

- prace remontowe lub roboty budowlane  

   na obiektach zabytkowych 
 

129.200 

926/92605 Organizacje pożytku publicznego 

wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą 

 o pożytku publicznym i wolontariacie 

- program współpracy z organizacjami   

   pozarządowymi w ramach realizacji  

   zadań publicznych Gminy w zakresie  

   rozwoju kultury fizycznej i sportu 

300.000 

   Ogółem dotacje  ( I + II )  5.796.300 
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