
UCHWAŁA II/13/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 14 grudnia 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, poz. 1349, poz. 1432) 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 21 924 821,83 zł, z tego:

- dochody bieżące 20 531 525,42 zł;

- dochody majątkowe 1 393 296,41 zł.

2) Plan  wydatków  budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok  w kwocie  25 089 805,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące 19 423 526,64zł;

- wydatki majątkowe 5 666 279,30 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. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 6. 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 II/13/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział Rozdział § Treść Kwota
700 Gospodarka mieszkaniowa 174,80

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174,80

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień 34,80

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 140,00
750 Administracja publiczna 7,75

75011 Urzędy wojewódzkie 7,75

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

7,75

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 144,55
75412 Ochotnicze straże pożarne 144,55

0970 Wpływy z różnych dochodów 144,55

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

34 713,48

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 728,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 700,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień 16,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 12,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

28 900,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień 600,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 300,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85,48

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 71,19

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień 11,60

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,69
801 Oświata i wychowanie 5 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -914,00

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

-914,00
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80104 Przedszkola 5 914,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

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

914,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 136,23
90002 Gospodarka odpadami 778,54

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 200,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 78,54

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska 1 357,69

0690 Wpływy z różnych opłat 1 357,69
RAZEM 42 176,81
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział Rozdział § Treść Kwota
750 Administracja publiczna -2 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -2 000,00

801 Oświata i wychowanie 17 040,58
80101 Szkoły podstawowe 20 040,58

2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 040,58
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -25 000,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

-25 000,00

80104 Przedszkola 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego

5 000,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 000,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych

15 000,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

15 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 136,23
90002 Gospodarka odpadami 778,54

4300 Zakup usług pozostałych 778,54
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 357,69

4300 Zakup usług pozostałych 1 357,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 25 000,00

RAZEM 42 176,81
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do 
sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota

Dotacje podmiotowe

1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - 
prowadzenie działalności statutowej 700 000,00

2. 921 92116 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - 
prowadzenie działalności statutowej 175 000,00

Dotacje celowe

3. 600 60013 6300 Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie" 242 500,00

4. 600 60014 6300
Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1180O na odcinku Pogorzela – Michałów celem 
zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji 

250 386,06

801 80146 2310 4 793,25
5. 854 85446 2310 Miasto Opole - doradztwo metodyczne 86,58

Razem 4 879,83

6. 851 85111 2800 Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu – zakup aparatury medycznej 5 000,00

7. 851 85154 2310 Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy 
Kryzysowej 10 400,00

8. 921 92109 6220 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Termomodernizacja 
dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie

110 000,00

9. 921 92109 6220 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Termomodernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach 

100 000,00

10. 921 92120 2320 Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 2 647,00

OGÓŁEM 1 600 812,89

Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez 
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  w 2018 roku

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota

Dotacje podmiotowe
801 80101 376 000,00
801 80103 270 000,00
801 80149 126 000,00

1.

801 80150

2590
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 

dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem 
przedszkolnym w Michałowie 

261 000,00
Razem 1 033 000,00

Dotacje celowe

2. 851 85153 2820 Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia 2 000,00

3. 851 85154 2820 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia 23 300,00

4. 900 90005 6230
Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, 

służących ochronie powietrza
50 000,00

5. 926 92605 2820 Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej 
i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 80 000,00

6. 926 92695 2820 Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 500,00
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stowarzyszeniom

OGÓŁEM 1 190 800,00 
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UZASADNIENIE

Załącznik nr 1.
1. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) do wysokości zrealizowanych

dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększa się dochody w dziale Administracja publiczna (750) do wysokości zrealizowanych

dochodów.
3. Zwiększa się dochody w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) do

wysokości zrealizowanych dochodów.
4. Zwiększa się dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) do
wysokości zrealizowanych dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej z
uwzględnieniem planowanych wpływów w grudniu 2018 r. (podatki, opłaty oraz należności
uboczne).

5. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) do wysokości zrealizowanych
dochodów z tytułu wyższych niż planowano zwrotów za uczęszczanie dzieci z terenów innych gmin
do przedszkoli.

6. Przeniesienie w dziale Oświata i wychowanie (801) – korekta dotacji celowej na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku - zawiadomienie Wojewody
Opolskiego FB.I.3111.1.20.2018.UP z dnia 23 listopada 2018 roku.

7. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) do wysokości
zrealizowanych dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2
1. Zmniejsza się wydatki w dziale Administracja publiczna (750) z przeznaczeniem na wydatki w

innych działach klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801):

- zwiększa się wydatki w PZSP w Olszance – kwota 11 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w PZSP w Przylesiu – kwota 2 040,58 zł;
- zwiększa się wydatki w PZSP w Jankowicach Wielkich – kwota 2 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w UG Olszanka – kwota 2 000,00 zł;
- przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie.

3. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) z
przeznaczeniem na usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz usługi
dotyczące utrzymania terenów zielonych.

4. Zwiększa się wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) z przeznaczeniem
na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance (+25 000,00 zł). Wnioskiem z dnia
27.11.2018 r. Dyrektor GOKiS zwróciła się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej na
działalność bieżącą tj. wydatki na zakup opału w kotłowniach Pogorzela, Przylesie, Krzyżowice,
Michałów, Czeska Wieś, Obórki i Gierszowice oraz zapłatę za energię elektryczną.
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