
UCHWAŁA XXVII/195/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730) Rada Gminy Olszanka uchwala, co 
następuje:

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

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

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie 22 764 687,58 zł z tego:

- dochody bieżące 18 069 911,13 zł;

- dochody majątkowe 4 694 776,45 zł.

2) Plan  wydatków  budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok  w kwocie 25 189 635,58 zł z tego:

- wydatki bieżące 17 360 701,72 zł;

- wydatki majątkowe 7 828 933,86 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2017 rok w kwocie 633 052,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2017 rok w kwocie 3 058 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/195/2017

Rady Gminy Olszanka

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka
Dział Rozdział § Treść Kwota
750 Administracja publiczna -45 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -45 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -45 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 45 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00
Razem 0,00
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UZASADNIENIE

1. Zwiększa się wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) z
przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.”

2. Zmniejsza się wydatki w dziale Administracja publiczna z przeznaczeniem na wydatki związane z
realizacją zadania z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Unieszkodliwienie odpadów
niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.”

W budżecie Gminy Olszanka zabezpieczono na realizację tego zadania środki finansowe w łącznej
kwocie 766 584,00 zł (1 825,20 zł brutto/Mg x 420 Mg) - Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy
Olszanka z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy
Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
oraz Zarządzenie Nr WG-VII-33/2017 z dnia 07.04.2017 Wójta Gminy Olszanka w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
W dniu 24.04.2017 roku zakończono wywóz odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska
odpadów niebezpiecznych w miejscowości Pogorzela. Z raportów wagowych (20 szt.) wynika, że
łączna masa odpadów niebezpiecznych wyniosła 444,520 Mg. Z tego 0,520 Mg zostało odliczone
na poczet opakowań firmy RAF –EKOLOGIA, które służyły ewentualnemu przepakowaniu
odpadów znajdujących się w nieszczelnych zbiornikach.
Zgodnie z umową Nr IRIOŚ.271.4.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku wynagrodzenie za realizację
zadania stanowi iloczyn stawki jednostkowej brutto wynagrodzenia (1825,20 zł) i łącznej ilości Mg
odpadów nie więcej jednak niż 400 Mg. W przypadku gdy łączna ilość odpadów będzie większa niż
400 Mg konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy.

W celu podpisania aneksu do umowy – niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków
finansowych na ten cel w budżecie Gminy Olszanka na 2017 rok ( tj. 24 Mg x 1825,20 zł =
43 804,80 zł ≈ 45 000,00 zł).
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