
UCHWAŁA NR XXXIII/247/2018
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 20 000,00 zł.
Dochody bieżące – 20 000,00 zł.
1.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola  – 20 000,00 zł.
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego – 20 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: 

ZWIĘKSZENIA w wysokości 57 810,42 zł:

- wydatki bieżące – 23 455,74 zł.

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie  – 20 000,00 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola – 20 000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 000,00 zł.

2.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 455,74 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 455,74 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 455,74 zł.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1 000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 34 354,68 zł.

1. Dział 900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  14 293,97 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej – 3 500,00 zł.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 10 793,97 zł.
- wydatki inwestycyjne – oświetlenie uliczne w miejscowości Siedliska – 10 793,97 zł.
2. Dział 926 – kultura fizyczna – 20 060,71 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20 060,71 zł.
- wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie działki na zewnętrzną siłownię fitness w miejscowości Kadłub Wolny  
– 20 060,71 zł.

ZMNIEJSZENIA  w wysokości 37 810,42 zł:

- wydatki bieżące – 13 793,97 zł:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 816,49 zł.
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  – 816,49 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 816,49 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna – 7 477,48 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 477,48 zł.
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- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 7 477,48 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 500,00 zł.
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 2 500,00 zł.

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1 000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,00 zł.

5. Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 000,00 zł.
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 000,00 zł.
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 2 000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 24 016,45 zł.
1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 016,45 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 455,74 zł.
- wydatki inwestycyjne – Modernizacja rowu przydrożnego w miejscowości Knieja – 455,74 zł.
Rozdział 90015  – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 23 560,71 zł.
- wydatki na inwestycje – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kadłub Wolny i miejscowości Siedliska 
– 23 560,71 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku do uchwały Nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 
11 września 2018 r. – Wykaz Inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2018 r. – w poz. Lp.4, dział 
600, rozdział 60017, zakres rzeczowy inwestycji zmienia się zapis - z „Zakup dwóch przystanków dla 
miejscowości Radawie” - na „Zakup przystanku dla miejscowości Radawie i położenie kostki brukowej przy tym 
przystanku”.

- w poz. Lp. 5, dział 900, rozdział 90001, zakres rzeczowy inwestycji – „Modernizacja rowu przydrożnego 
w miejscowości Knieja”, zmienia się kwotę w zł., z kwoty 15 421,40 zł na kwotę 14 965,66 zł.

- w poz. Lp. 7, dział 900, rozdział 90015, zmienia się na dział 926, rozdział 92605, zakres rzeczowy inwestycji, 
zmienia się zapis - z „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kadłub Wolny” - na „Zagospodarowanie 
działki gminnej na zewnętrzną siłownię fitness”,

- w poz. Lp. 8, dział 900, rozdział 90015, zakres rzeczowy inwestycji, zmienia się zapis - z „Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Siedliska” - na  „Oświetlenie uliczne w miejscowości Siedliska” i zmienia się kwotę 
w zł. - z kwoty 3 500,00 zł. -  na kwotę 10 793,97 zł.

§ 4. Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2018 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXI/227/2018 Rady Gminy Zębowice 
z dnia 27 czerwca 2018 r. – Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku w poz. II. Dotacje celowe. 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, anuluje się zapisy: - Lp.3, Dział 921, rozdział 92195, 
wyszczególnienie – „Dotacje przeznaczone dla DFK na bieżącą działalność”, kwota 1 000,00 zł. i w poz. Lp. 4, 
dział 926, rozdział 92605, wyszczególnienie „Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”, zmienia się 
kwotę z kwoty 34 000,00 zł na kwotę 32 000,00 zł.

§ 6. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Zębowice w 2018 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w planie  kosztów zakładu budżetowego:

Lp. Wyszczególnienie
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1 2 3
1. Stan środków obrotowych na koniec roku Zwiększenie o kwotę           667,00 zł

2. Koszty - § 4010 Zwiększenie o kwotę        4 000,00 zł
3. Koszty - § 4300 Zmniejszenie o kwotę       4 667,00 zł
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§ 8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi:

- dochody –

- przychody –

13 608 831,45 zł

3 185 990,62 zł

w tym:
dochody bieżące –

dochody majątkowe –

w tym:
§ 902 –
§ 903 –
§ 950 –
§ 952 –
§ 957 –

13 169 796,45  zł
439 035,00 zł

20 000,00 zł
926 307,00 zł

1 454 855,47 zł
573 693,00 zł
211 135,15 zł

- wydatki – 16 024 822,07 zł w tym:
wydatki bieżące –

wydatki majątkowe –
12 611 503,23 zł
3 413 318,84 zł

- rozchody – 770 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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10 793,97 złOświetlenie uliczne w miejscowości Siedliska 8. 900-90015

Rozbudowa stacji wodociagowej "Knieja" oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków-poprawa warunków 

życia mieszkańców

1 870 000,00 zł

14 965,66 złModernizacja rowu przydrożnego w miejscowosci Knieja5. 900-90001

5 500,00 złBudowa oświetlenia ulicznego w Radawiu ul. Stawowa8, 900-90015

Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kadłub 

Wolny na zewnętrzną siłownię fitness
7. 900-90015

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1737 O na odcinku Zębowice-Kadłub Wolny (przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice-Kadłub 

Wolny)

433 147,00 zł

2. 600-60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-Knieja na 

odcinku Grodziec-Knieja

9 000,00 zł
Zakup przystanku dla miejscowości Radawie i położenie 

kostki brukowej przy tym przystanku
4. 600-60017

6. 900-90001

237 736,00 zł               

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIII/247/2018

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 26 października 2018 r.

WYKAZ  INWESTYCJI

FINANSOWANYCH

20 060,71 zł

3. 600-60014
Remont drogi powiatowej Nr 1738 0 na odcinku Zębowice-

Knieja
100 000,00 zł

Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2018 r.

Kwota w zł

1. 600-60014

Zakres rzeczowy inwestycjiLp. Dział, rozdział
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5 000,00 złZakup pieca do świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusków10. 921-92109

50 000,00 zł                 9. 900-90095
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Radawiu i 

Zębowicach, wykonanie pomostu i zakup sanitariatów

OGÓŁEM (1-13): 3 344 818,84 zł            

13.900-90015

19 650,00 złBudowa placu zabaw w miejscowości Łąka12. 926-92695

Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego 

stacji wodociągowej "Knieja"
62 000,00 zł

506 965,50 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Zębowicach
11. 926-92605
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2. 921 92116

6.852 85295

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na 

przebudowę drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-

Knieja na odcinku Grodziec-Knieja

4.758 75809

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na 

dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy Społecznej w Sowczycach

Dotacja na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami położonymi na terenie 

miasta Opola

2.600

5 000,00 zł

50 000,00 zł              

Wyszczególnienie Kwota

237 736,00 zł

48 000,00 zł

Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność 

w tym na remont dachu wraz z dociepleniem w "Domu 

Spotkań"

2 000,00 zł

Jednostki sektora finansów publicznych 378 000,00 zł            

400 713,00 zł            

Dotacja dla Gminy Ozimek na wykonanie przebudowy 

drogi gminnej o długości 0.3 km położonej w Kuziorach, 

łączącej się z drogą powiatową nr 1738 O

3. 600 60016

1.600

330 000,00 zł

II Dotacje celowe

92109

541 513,00 zł            

Jednostki sektora finansów publicznych

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont drogi 

powiatowej Nr 1738 0 Zębowice-Knieja -dywanik 

asfaltowy na odcinku 1,5 km.

1. 921

Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność

4 200,00 zł
Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację 

doradztwa metodycznego
801465. 801

60014 100 000,00 zł

60014

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIII/247/2018

Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 października 2018 r.

378 000,00 zł            

    Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku

I Dotacje podmiotowe

Lp. Dział Rozdział
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OGÓŁEM DOTACJE:

1. 851

919 513,00 zł            

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 32 000,00 zł              

105 000,00 zł2. 852 85295 Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej

3 800,00 zł                

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

7.852

85154
Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi

Dotacja dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie

4.926 92605

1 777,00 zł85295

140 800,00 zł
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