Projekt ……………………
z dnia 1 października 2018 r.
UCH WAŁA NR …… …….
RADY GMINY CH R ZĄSTO WICE
z dnia ………………. r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1.1. W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu dochodów.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 8.855,00 zł:
1) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.455,00 zł:
a) rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.455,00 zł:
– § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.455,00 zł;
2) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400,00 zł:
a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 400,00 zł:
– § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 400,00 zł.
3. Zmniejsza się dochody o kwotę 80.660,00 zł:
1) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 80.660,00 zł:
a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 80.660,00 zł:
– § 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę
5.695,00 zł,
– § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę
74.965,00 zł.
§ 2.1. W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów.
2. Zwiększa się przychody o kwotę 130.952,58 zł:
1) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 93.410,88 zł;
2) § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 37.541,70
zł.
§ 3.1. W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 68.947,58 zł:
1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 32.000,00 zł:
a) rozdział 01008 – Melioracje wodne o kwotę 32.000,00 zł:
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– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
32.000,00 zł;
2) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 4.347,58 zł:
a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.347,58 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
4.347,58 zł;
3) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 18.000,00 zł:
a) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 18.000,00 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
18.000,00 zł;
4) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł:
a) rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00
zł;
5) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 800,00 zł:
a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 800,00 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00
zł,
b) rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 400,00 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00
zł;
6) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.800,00 zł:
a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 300,00 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300,00
zł,
b) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 3.500,00 zł:
– wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
3.500,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.800,00 zł:
1) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.000,00 zł:
a) rozdział 75495 – Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł:
– wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.000,00 zł;
2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.800,00 zł:
a) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.800,00 zł:
– wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.800,00 zł.
§ 4. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy
Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2018 rok, który
otrzymuje brzmienie:
„ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 rok
Dział

Rozdział

Treść

Kwota w złotych

400

40002

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Niwkach

94.000,00

400

40002

Zakup części sieci wodociągowej w miejscowości Dębska Kuźnia

8.500,00
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600

60016

Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni

547.000,00

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór - Chrząstowice

500.000,00

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ulicy Polnej w Chrząstowicach –
projekt techniczny

600

60095

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz
budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski

700

70005

Zakup działki nr 1415/297 stanowiącej drogę łączącą ulice Polną z ulicą
Niezapominajek w Suchym Borze

27.000,00

750

75022

Zakup elektronicznego systemu do głosowania, transmisji, obsługi Rady
Gminy Chrząstowice wraz z projektorem multimedialnym i ekranem
projekcyjnym

60.000,00

750

75023

Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy Chrząstowice

50.000,00

754

75412

Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego
(nożycorozpieracz, trzystopniowa pompa, zestaw węży hydraulicznych) dla
OSP w Chrząstowicach

20.000,00

803

80395

Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy
Oleskiej 48 w Opolu

10.000,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice

900

90001

Zakup części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębska Kuźnia

900

90005

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Chrząstowice

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Suchym Borze (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej w Lędzinach (wydatek z Funduszu
Sołeckiego)

21.819,80

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Chrząstowicach

25.000,00

921

92109

Przebudowa toalet w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach

53.000,00

921

92109

Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach

33.372,68

921

92109

Wykonanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + w Chrząstowicach
przy ulicy Ozimskiej 3

20.000,00

926

92601

Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach

926

92601

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Suchym Borze (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)

15.000,00

926

92695

Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach
rowerowych Gminy Chrząstowice

12.500,00

926

92695

Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice poprzez
zagospodarowanie obszarów zdegradowanych

34.000,00
2.204.942,50

1.900.000,00
6.000,00
20.000,00

3.100,00

257.000,00

Ogółem

5.000,00
5.927.234,98

”.
§ 5. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 9 do uchwały nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy
Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2018 rok, który
otrzymuje brzmienie:
„FUNDUSZ SOŁECKI na 2018 rok
Lp. Dział

Rozdział

Sołectwo

1

600
921
926

60016
92109
92601

Chrząstowice

2

600
754

60016
75412

Daniec

Przedsięwzięcie
Wyasfaltowanie ul. Drzymały w Chrząstowicach
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Chrząstowice
Doposażenie szatni przy boisku sportowym w
Chrząstowicach
Zakup tłucznia na remont dróg polnych w Dańcu
Dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony

Plan na
2018 r.
w złotych
15.962,90
5.000,00
10.000,00
2.500,00
6.000,00
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801

80195

921
921
926

92105
92109
92695

5

600
926
700
754
900
700

60016
92695
70005
75412
90003
70004

6

921
900

92105
90003

921

92109

921
926
900
921
921
921
926

92109
92695
90015
92195
92105
92195
92695

926

92695

754
900

75412
90003

900

90015

921
926

92105
92601

926
926

92695
92695

3
4

7
8

9

Dąbrowice
Dębie

Dębska
Kuźnia
Falmirowice

Lędziny
Niwki

Suchy Bór

przeciwpożarowej dla OSP Daniec
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dańcu
Dofinansowanie imprez kulturalnych w sołectwie Daniec
Wymiana drzwi bocznych w klubie wiejskim w Dańcu
Adaptacja i doposażenie terenów rekreacyjnych (zielonych)
wsi Daniec
Zakup tłucznia na drogi gminne wraz z robocizną
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowicach
Zagospodarowanie terenów zielonych w Dębiu
Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Dębiu
Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Dębie
Dalsze zagospodarowanie terenu samorządowego przy ul.
Kolonia w Dębskiej Kuźni
Organizacja dożynek wiejskich
Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w
Falmirowicach
Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych w klubie
wiejskim w Falmirowicach
Doposażenie kuchni klubu wiejskiego w Falmirowicach
Zakup i urządzenie altany na placu zabaw w Falmirowicach
Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej w Lędzinach
Wydanie kroniki (publikacji) o Lędzinach
Organizacja festynu letniego
Remont wnętrza budynku remizy etap II
Częściowe ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w
Niwkach
Zakup drewna na nowe ławy i trybunę na plac rekreacyjnosportowy
Zakup defibrylatora dla OSP w Suchym Borze
Zakup koszy na śmieci do posadowienia w miejscach
publicznych
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Łąkowej w Suchym
Borze
Dofinansowanie imprez kulturalnych
Wymiana płotu betonowego na wysoki panel ogrodzeniowy
boiska sportowego od strony ul. Szkolnej oraz montaż bramy
od strony parkingu
Budowa wiaty grillowej w Suchym Borze
Oświetlenie boiska w Suchym Borze
Ogółem

6.000,00
5.000,00
3.000,00
8.462,90
4.006,72
8.750,00
3.369,00
7.500,00
10.000,00
25.962,90
5.000,00
2.000,00
8.000,00
4.413,74
5.000,00
21.819,80
1.681,04
2.000,00
7.200,00
3.000,00
1.578,49
6.000,00
2.000,00
3.100,00
1.062,90
15.000,00
3.500,00
300,00
214.170,39

”.
§ 6. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2018 rok wynosi:
Dochody:
Przychody:
Razem:

28.449.544,91 zł
4.110.152,72 zł
32.559.697,63 zł

Wydatki:
Rozchody:
Razem:

30.459.697,63 zł
2.100.000,00 zł
32.559.697,63 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się budżet Gminy Chrząstowice po stronie planu dochodów na 2018 rok o ogólną kwotę
71.805,00 zł, z tego: zwiększenia wynoszą: 8.855,00 zł, a zmniejszenia wynoszą: 80.660,00 zł, co w
poszczególnych działach przedstawia się następująco:
1) Dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenie o ogólna kwotę 80.660,00 zł, z tego: zmniejszenie planu
dochodów o kwotę 74.965,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O Suchy Bór – Chrząstowice”, realizowanej w ramach programu
wieloletniego p.n. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
oraz zmniejszenie o kwotę 5.695,00 zł dochodów majątkowych na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa
infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w
gminie Lewin Brzeski” realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
2) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 8.455,00 zł dotacji
celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
dofinansowanie zadania pn. „Ekologia w zaczarowanym ogrodzie” realizowanego przez Szkołę
Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu w ramach programu p.n.” EKO Edukacja to społeczna
akcja”;
3) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 400,00 zł, z tytułu nagrody
za udział sołectwa Daniec w konkursie koron żniwnych na dożynkach powiatowych organizowanych
przez gminę Prószków.
2. Zwiększa się budżet Gminy Chrząstowice po stronie planu przychodów na 2018 rok o kwotę 130.952,58 zł,
z tego:
1) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 93.410,88 zł;
2) § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych o kwotę 37.541,70
zł.
3. Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2018 r. o ogólną kwotę 59.147,58 zł, z tego
zwiększenia wynoszą 68.947,58 zł, a zmniejszenia 9.800,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na prace
melioracyjne na terenie gminy;
2) Dział 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 4.347,58 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie
wydatków bieżących na drogach gminnych;
3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie planu wydatków
bieżących na zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz zakup defibrylatora dla OSP w Suchym
Borze z Funduszu Sołeckiego (kwota 6.000,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w związku ze
zmianą przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego we wsi Suchy Bór na
2018 rok;
4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadanie
zadania p.n. „Ekologia w zaczarowanym ogrodzie” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu w ramach programu p.n. „EKO Edukacja to społeczna akcja” oraz zmniejszenie
wydatków majątkowych o kwotę 2.800,00 zł w związku z przesunięciem środków finansowych w ramach
funduszu sołeckiego w Suchym Borze;
5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 800,00 zł na wydatki bieżące
dla wsi Daniec i Chrząstowice za uczestnictwo w konkursach koron żniwnych;
6) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją
funduszu sołeckiego we wsi Suchy Bór.
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