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Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 21.04.2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r. 

wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.

Uzasadnienie:

1. w § 1 dokonujemy zwiększenia planu przychodów o kwotę 472 590,00zł.

Zwiększamy o tę kwotę § 957 -  nadwyżkę z lat ubiegłych.

Środki z nadwyżki zostaną przeznaczone na :

1) realizację zadań, zgodnie z wykazem zadań przewidzianych do realizacji w 2015r. w kwocie 439 090 zł 

oraz na

2) zakup usług remontowych w kwocie 28 500 zł t j . :

a) całodobowe pogotowie awaryjne budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zdzieszowice 

w kwocie 18 500 zł,

b) pozostałe remonty bieżące tj. przygotowanie do zasiedlenia lokali będących w posiadaniu gminy 

Zdzieszowice w kwocie 10 000 zł.

c) zakup m.in. ławek i koszy ulicznych w kwocie 5 000 zł.

Zmianie ulega nazwa zadania ujętego w budżecie Gminy Zdzieszowice na rok 2015 w dz.900 rozdz. 90005 

w § 4300 pkt b z „Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zdzieszowice (OŚiGW) 

na „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice (OŚiGW).
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Wykaz zadań przew idzianych d o  realizacji w  roku 2015 z n a d w y żk i:
Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania kwota Uzasadnienie

1. 926 92695 4270
Remont budynku na boisku 
sportowym w Źyrowej 50 000

Kwota stanowi realizację kilkuletnich postulatów 
środowiska LKS „Victoria” Zyrowa w zakresie 
przeprowadzenia niezbędnych remontów na 
obiekcie

2. 600 60016 4270
Remont ul. Młyńskiej w 
Januszkowicach 40 000

Środki przeznaczone na frezowanie nawierzchni 
oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej w pasie 
drogi gdzie nie były prowadzone roboty sieciowe

3. 900 90095 6050

Modernizacja szaletu miejskiego 
celem przystosowania do 
systemu bezobsługowego 18 000

Inwestycja ma na celu przystosowanie szaletu 
miejskiego do systemu bezobsługowego

7. 754 75412 4270
Remont posadzki w budynku 
OSP Jasiona 20 000

Istniejące posadzka jest w złym stanie technicznym 
-  liczne pęknięcia i odpryski betonu

8. 754 75412 4210
Zakup przyczepy podłodziowej 
dla OSP Jasiona 3 500

Jednostka pozyskała nieodpłatnie dwie łodzie 
ratownicze wykorzystywane w ratownictwie wodno- 
nurkowym na terenie gminy . Brak jednak przyczepy 
do transportu łodzi.

9. 926 92695 2820

Dotacja na poprawę warunków 
uprawiania sportu na terenie 
Gminy Zdzieszowice -  konkurs 
ofert 180 000

Kwota ta stanowi realizację postulatów środowisk 
sportowych naszej gminy

10. 900 90003 4300
Likwidacja tzw. „dzikich 
wysypisk” na terenie Gminy 20 000

Środki niezbędne do likwidacji tzw. „dzikich 
wysypisk" ze względu na brak możliwości realizacji 
tego typu zadań przez Związek Międzygminny 
„Czysty Region”

11. 900 90005 6230

Dofinansowanie osobom 
fizycznymi wspólnotom 
mieszkaniowym kosztów 
inwestycji służących ochronie 
powietrza (OśiGW) 17 590

Środki przeznaczone w tegorocznym budżecie na 
realizację tego typu przedsięwzięć uległy 
wyczerpaniu, dlatego też konieczne jest 
zwiększenie.

12. 900 90005 4300

Opracowanie Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Zdzieszowice 20 000

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 
konieczne jest dokonywanie aktualizacji programu w 
odstępach nie rzadziej niż 4 lata

13. 600 60016 6050
Utwardzenie ul. Krótkiej w 
Krępnej 60 000

Zadanie stanowi realizację postulatów mieszkańców 
ulicy Krótkiej w Krępnej zgłaszanych od wielu lat
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14. 926 92695 6060

Zakup urządzeń do ćwiczeń 
ruchowych w plenerze na Os. 
Piastów 1 10 000

Stanowi realizację postulatu społeczności lokalnej w 
zakresie form spędzania wolnego czasu

Razem 439 090

Z-CA BURMISTRZ;

mgr i n i- Artur
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Projekt

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
Zatwierdzony przez..........

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.
poz.594, poz.645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ l.Zwiększyć plan przychodów o kwotę: 472 590 zł

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 472 590 zł

§ 2.Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 472 590 zł

w dz.600 - Transport i łączność o kwotę: 100 000 zł

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę: 100 000 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 40 000 zł
1 .wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 40 000 zł
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 40 000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych 
a)remont ul.Młyńskiej w Januszkowicach

o kwotę: 40 000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 60 000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 60 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 60 000 zł
a)utwardzenie ul.Krótkiej w Krępnej o kwotę: 60 000 zł

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 28 500 zł

rozdz.70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę: 28 500 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 28 500 zł
l.wy datki jednostek budżetowych o kwotę: 28 500 zł
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 28 500 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 28 500 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 23 500 zł

rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 23 500 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 23 500 zł
1 .wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 23 500 zł
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 23 500 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
a)zakup przyczepy podłodziowej dla OSP Jasiona

o kwotę: 3 500 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych 
a)remont posadzki w budynku OSP Jasiona

o kwotę: 20 000 zł
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w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 80 590 zł

rozdz.90003 - oczyszczanie miast i wsi o kwotę: 20 000 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 20 000 zł
1 .wydatki j ednostek budżetowych o kwotę: 20 000 zł
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 20 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
a)likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzieszowice

o kwotę: 20 000 zł

rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę: 37 590 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 20 000 zł
1 .wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 20 000 zł
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 20 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
a)opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzieszowice

o kwotę: 20 000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 17 590 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 17 590 zł
§ 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych

o kwotę: 17 590 zł

a)dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)

o kwotę: 17 590 zł

rozdz.90095 - pozostała działalność o kwotę: 23 000 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 5 000 zł
1 .wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5 000 zł
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5 000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
zakup m.in.: ławek, koszty ulicznych

o kwotę: 5 000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 18 000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 18 000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 18 000 zł
a)modemizacja szaletu miejskiego celem przystosowanie do systemu
bezobsługowego

w dz.926 - Kultura fizyczna o kwotę: 240 000 zł

rozdz.92695 - pozostała działalność o kwotę: 240 000 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 230 000 zł
1 .wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 50 000 zł
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 50 000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych
a)remont budynku na boisku sportowym w Żyrowej

o kwotę: 50 000 zł

2.dotacje na zadania bieżące, w tym: o kwotę: 180 000 zł
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :

o kwotę: 180 000 zł

a)dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdzieszowice 
- konkurs ofert

o kwotę: 180 000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 10 000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 10 000 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
a)zakup urządzeń do ćwiczeń ruchowych w plenerze na Osiedlu Piastów I

o kwotę: 10 000 zł
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§ 3. Zadanie o nazwie „Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zdzieszowice (OŚiGW)” 
w dz.900 rozdz. 90005 § 4300 pkt b otrzymuje brzmienie „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Zdzieszowice (OŚiGW)

§ 4. Zmiany dokonane w § 2 w dz.900 rozdz.90005 § 6230 oraz w dz.926 rozdz.92695 § 2820 powodują zmiany 
załącznika nr 5, tabela nr 2 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały nr 
IV/24/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r.

§ 5. Zmiany dokonane w § 2 Uchwały nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015r. 
w dz.600 rozdz.60014 § 6300 powodują zmiany załącznika nr 5, tabela nr 1 - Dotacje dla jednostek sektora 
finansów publicznych do Uchwały nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.
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