
UCHWAŁA XLII/296/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się  zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się  zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok w kwocie 21 229 471,32 zł       z tego:

- dochody bieżące 19 896 694,79 zł;

- dochody majątkowe 1 332 776,53 zł.

2) Plan  wydatków  budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok  w kwocie  24 394 455,43 zł   z tego:

- wydatki bieżące 18 798 513,61 zł;

- wydatki majątkowe 5 595 941,82 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2018 rok w kwocie 681 430,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2018 rok w kwocie 3 846 414,11 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/296/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka
Dział Rozdział § Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 52 000,00

80101 Szkoły podstawowe 52 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

42 000,00

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000,00

RAZEM 52 000,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/296/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka
Dział Rozdział § Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 54 300,00

80101 Szkoły podstawowe 54 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 981,46
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 318,54

854 Edukacyjna opieka wychowawcza -2 300,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -2 300,00

3240 Stypendia dla uczniów -2 300,00
RAZEM 52 000,00
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UZASADNIENIE

Załącznik nr 1
1. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) z tytułu zwiększenia dotacji celowej na

podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku Nr FB.I.3111.1.37.2018.EA
na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 – „Aktywna tablica” (kwota 42 000,00 zł).

2. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) – dot. realizacji zadania w ramach
programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja” realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie będzie realizowane pod
warunkiem otrzymania dofinasowania.

Załącznik nr 2
1. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) z przeznaczeniem na wydatki w PZSP

w Jankowicach Wielkich (14 000,00 zł), w PZSP w Olszance (14 000,00 zł) oraz w PZSP w
Przylesiu (14 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

2. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) – na realizację zadania w ramach
programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja” realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (12 300,00 zł). Zadanie będzie
realizowane pod warunkiem otrzymania dofinasowania.
Wniosek został złożony przez Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance. Celem
projektu jest zagospodarowanie terenów wokół szkoły poprzez utworzenie szkolnego ogrodu
edukacyjno-rekreacyjnego. Cele szczegółowe projektu to: zmiana wyglądu otoczenia szkoły
poprzez stworzenie nowych terenów zieleni; zwiększenie bioróżnorodności otoczenia; możliwość
przeprowadzania lekcji, dokonywania obserwacji biologicznych w naturalnym środowisku, w
najbliższym otoczeniu szkoły; wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i estetycznej
uczniów; przeprowadzanie badań i eksperymentów biologicznych; udział uczniów w planowaniu,
zakładaniu i pielęgnacji ogrodu; stworzenie zakątka do przyjemnego spędzania przerw
międzylekcyjnych; utrwalenie wiedzy nt. nazw roślin poprzez zamieszczenie tabliczek
informacyjnych; wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki poprzez zakup pomocy dydaktycznych,
które wykorzystane będą podczas lekcji, zajęć kółka ekologicznego, realizacji projektów.

3. Zmniejsza się wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (854) z przeznaczeniem na
wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801).
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