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W załączeniu przekazuję projekty uchwał :

1. z dnia 13.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. wraz uzasadnieniem 
dokonanych zmian .
2. z dnia 14.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia 
informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze.
Uzasadnienie', przedstawione zmiany dostosują uchwałę do aktualnego stanu prawnego, zostały 
uchylone zapisy dotyczące zakładu budżetowego , który został zlikwidowany.
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Projekt

Projekt uchwały nie bud? 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym

z dnia 13 kwietnia 2017 r. 
Zatwierdzony przez......... ......tŁa d ca p ra w n y

Elżbieta Wkitów- Pok.

UCHWAŁA N R ....................
RADY M IEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2017 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2016r. 
poz.446, 1579,1948; z 2017 r. poz.730) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę: 779.300,00 zł

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 779.300,00 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 782.300,00 zł

w dz.600 - Transport i łączność o kwotę: 130.000,00 zł

rozdz.60016 - drogi publiczne gminne o kwotę: 130.000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 10.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 10.000,00 zl
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 10.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 10.000,00 zł
a) naprawy chodników' w mieście i gminie o kwotę: 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kw'otę: 120.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 120.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 120.000,00 zł
1) przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej - wykonanie dokumentacji 
projektowej

o kwotę: 60.000,00 zł

2) przebudowa ul. Polnej w Krępnej - wykonanie dokumentacji 
projektowej

o kwotę: 60.000,00 zł

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 130.000,00 zl

rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę: 115.000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 50.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 50.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 50.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 30.000,00 zl
a) pozostałe wydatki: m.in.: różne remonty, w tym konserwacje gaśnic 
i hydrantów.

o kwotę: 30.000,00 zł
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§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę: 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 65.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 65.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 65.000,00 zł
1) wykonanie sanitariatów w lokalach mieszkalnych w budynku 
komunalnym przy ul.Szkolnej 20 w Rozwadzy

o kwotę: 65.000,00 zł

rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 15.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę: 15.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 15.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 15.000,00 zł
1) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na 
ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach

o kwotę: 15.000,00 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 50.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 50.000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 20.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 20.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 20.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 20.000,00 zł
a) remont instalacji elektrycznej boksów garażowych w budynku OSP 
w Rozwadzy

o kwotę: 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 30.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 30.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 30.000,00 zł
1) budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - adaptacja o kwotę: 30.000,00 zł
budynku do aktualnych przepisów jakim powinny odpowiadać budynki
publiczne - wykonanie dokumentacji projektowej.

w dz.80ł - Oświata i wychowanie o kwotę: 3.000,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe o kwotę: 3.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 3.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 3.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 3.000,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: o kwotę: 3.000,00 zł
a) wkład własny na realizację Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa ( PSP nr 3)

o kwotę: 3.000,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 399.300,00 zł

rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę: 32.300,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę: 32.300,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 32.300,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 32.300,00 zł
1) wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej w Krępnej o kwotę: 20.000,00 zł
2) wykonanie oświetlenia ul. Oswalda Koprka w Żyrowej o kwotę: 12.300,00 zł
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rozdz.90095 - pozostała działalność o kwotę: 367.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 76.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 76.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 76.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł
a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, pisasku o kwotę: 10.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 66.000,00 zł
a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, 
koszy, urządzeń zabawowych

o kwotę: 16.000,00 zł

b) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice o kwotę: 10.000,00 zł
c) remont przepustu na dz.nr 191 w Rozwadzy o kwotę: 20.000,00 zł
djremont zapadniętej nawierzchni betonowej na działce nr 444 przy 
ul.von Gaschin w Żyrowej

o kwotę: 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 291.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 291.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 291.000,00 zł
1) zagospodarowanie działki nr 1003 "Mirabelka,, w Zdzieszowicach o kwotę: 291.000,00 zł

w dz.926 - Kultura fizyczna o kwotę: 70.000,00 zł
rozdz.92695 - pozostała działalność o kwotę: 70.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 70.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 70.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 70.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 70.000,00 zł
a) remont boiska na osiedlu Piastów I o kwotę: 70.000,00 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 3.000,00 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę: 3.000,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe o kwotę: 3.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 3.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 3.000,00 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 2.000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 2.000,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1.000,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę: 1.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.
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Zdzieszowice 2017.04.18

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały z dnia 13.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. :

1 .W § 1- plan przychodów zwiększamy o kwotę: 779.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
wymienionych w § 2 uchwały za wyjątkiem działu 801.

2.w § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę 782.300 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 -  wydatki bieżące - środki przeznaczone w budżecie na naprawy 
chodników w mieście i gminie okazały się niewystarczające ze względu na dużą ilość zapadnięć w 
chodnikach, które pojawiły się po okresie zimowym.
2) w dz.600 rozdz.60016 -  wydatki majątkowe -  wprowadzamy do budżetu 2 nowe zadania : 
przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej i ul. Polnej w Krępnej i przeznaczamy środki na 
wykonanie dokumentacji projektowej. Drogi są w złym stanie technicznym oraz nie spełniają 
wymagań technicznych dla swojej klasy, dlatego w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania 
dróg należy je przebudować.
3) w dz.700 rozdz.70004 -  wydatki bieżące zwiększamy o 50.000 zł, w tym:
a) w § 4270 zwiększamy plan o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na różne remonty: 
szacunkowa wycena nakładów remontowych lokali będących pustostanami dowodzi, iż 
zaplanowane środki na ten cel środki są niewystarczające. Obecnie 5 lokali wymaga kapitalnego 
remontu, w najbliższym czasie należy spodziewać się ogłoszenia wyroków eksmisji w kolejnych 
sprawach, a co się z tym wiąże, konieczne będzie wyremontowanie i przygotowanie następnych 
lokali do zasiedlenia. Ponadto priorytetowym zadaniem jest usunięcie skutków zalania dwóch 
lokali położonych w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy.
b) o 20.000 zł zwiększamy § 4610 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania 
sądowego. 31 marca skończył się zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych. Zgodnie z 
wydanymi wyrokami w sprawie wydania gminnych lokali socjalnych przez byłych najemców, 
konieczne jest przeprowadzenie trzech eksmisji, co wiążę się z poniesieniem wydatku w granicach
9.000 zł.
W bieżącym roku złożono już 9 pozwów o wydanie lokali komunalnych zajmowanych 
bezumownie, mieszczących się w budynkach przy ul. Nowej A-3 i B-3 w Zdzieszowicach. Jest to 
niezbędne działanie w celu sprawnego przeprowadzenia procesu przekwalifikowania w/w 
mieszkań na lokale socjalne.
Ponadto z uwagi na narastający problem związany z niewydawaniem lokalu właścicielowi po 
zakończeniu umowy i brakiem zainteresowania przez byłych najemców uzyskaniem tytułu 
prawnego do lokalu, który nadal zajmują, w br. planuje się skierowanie do Sądu kolejnych 18 
pozwów.
Zwiększenie środków pozwoli na zrealizowanie powyższych zadań.
b)w dz.700 rozdz.70004 -  wydatki majątkowe zwiększamy o 65.000 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie sanitariatów w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 20 w 
Rozwadzy. Powyższe zadanie stanowi kolejny etap po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej 
oraz wewnętrznej instalacji sanitarnej dostosowania budynku komunalnego do ogólnie przyjętych 
standardów.
4) w dz.700 rozdz.70005 -  wydatki majątkowe zwiększamy o 15.000 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Filarskiego 19 w
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Zdzieszowicach w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku gdzie 
znajduje się pracownia RTG.
5) w dz.754 rozdz.75412 zwiększamy plan o 50.000 zł z przeznaczeniem na :
ajrcmont instalacji elektrycznej boksów garażowych w budynku OSP w Rozwadzy , zwiększamy 
środki w § 4270 o kwotę 20.000 zł. Po wykonaniu bram garażowych okazało się, że w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych bram , konieczne jest przeprowadzenie remontu 
istniejącej instalacji elektrycznej.
b) wy datki majątkowe zwiększamy o 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 
projektowej na adaptację budynku do aktualnych przepisów. Budynek został wybudowany w 
latach 80-tych i nie spełnia wszystkich wymagań technicznych dotyczących budynków 
publicznych, dlatego aby mógł być nadal użytkowany, należy opracować dokumentację 
projektową, która dostosuje budynek do aktualnych przepisów.

6) w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 3.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na 
realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa . PSP Nr 3 otrzyma środki w wysokości
12.000 zł na realizację w/w programu pod warunkiem zabezpieczenia z naszej strony 20 % 
wkładu własnego. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku dokonujemy 
przesunięć środków w celu zabezpieczenia wkładu własnego.

7) w dz.900 rozdz.90015 zwiększamy plan o 32.300 zł, wprowadzamy dwa zadania : wykonanie 
oświetlenia na ul. Łąkowej w Krępnej oraz ul. Oswalda Koprka w Żyrowej.
Ulica Łąkowa w Krępnej obecnie posiada na znacznym odcinku tylko jeden punkt oświetlenia 
ulicznego tzw. wysokiego. Wykonane zostanie oświetlenie tego odcinka drogi przy pomocy 
oświetlenia energooszczędnego tzw. niskiego ( wydzielonego) wraz z likwidacją punktu 
wysokiego ( sieć Tauron). Jest to zadanie własne Gminy.
Ulica Oswalda Koprka w Żyrowej obecnie pozbawiona jest jakiegokolwiek oświetlenia a 
znajdują się przy niej 3 posesje. Jest to zadanie własne Gminy.

8) w dz.900 rozdz.90095 zwiększamy plan o 367.000 zł, w tym: 
a) wy datki bieżące o kwotę 76.000 zł, w tym:
§ 4210 zwiększamy o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku. 
Środki zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające. Zakup piasku do 
piaskownic będzie kosztował nas według wstępnej kalkulacji około 12.000 zł. Przepisy sanitarne 
nakładają obowiązek wymiany piasku wczesną wiosną.
§ 4270 zwiększamy o 66.000 zł, w tym:
-różne remonty na terenie gminy o kwotę: 16.000 zł. Zabezpieczona kwota na ten cel w budżecie 
nie jest adekwatna do wynikających potrzeb. Według dokonanych przeglądów, stan techniczny 
wielu obiektów małej architektury służących rekreacji, po okresie zimowym wymaga niezbędnych 
napraw. Dopuszczenie do bezpiecznej eksploatacji istniejących na terenie miasta i gminy 
urządzeń, wiąże się z zabezpieczeniem dodatkowych środków.
-remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice o kwotę 10.000 zł -  środki, które zostały 
zabezpieczone na ten cel okazały się niewystarczające ze względu na dużą ilość uszkodzeń 
kanalizacji deszczowej, które pojawiły się po okresie zimowym.
-remont przepustu na dz. 191 w Rozwadzy o kwotę 20.000 zł -  ścianki czołowe przepustu zostały 
podmyte przez wody opadowe, dodatkowo przepust jest niedrożny, dlatego konieczne jest 
przeprowadzenie remontu.
-remont zapadniętej nawierzchni betonowej na działce nr 444 przy ul. Von Gaschin w Żyrowej o 
kwotę 20.000 zł. Nawierzchnia uległa zapadnięciu i stwarza zagrożenie dla osób przebywających 
na tym terenie ( teren przy boisku), dlatego należy usunąć zapadnięcie i wyremontować 
nawierzchnię.
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b)wydatki majątkowe zwiększamy o 291.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki nr 
1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach. Zakres inwestycji obejmuje budowę placu zabaw oraz stołu 
do ping ponga. miejsca na ognisko, ciągów pieszych utwardzonych kostką betonową, wykonanie 
bramy przesuwanej z furtką ( od strony PP3) wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej na 
Mirabelkę. Zadanie przeznaczone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalna wysokość dofinansowania określona przez Zarząd 
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny to 88.830 zł.

9)w dz.926 zwiększamy plan o 70.000 zł z przeznaczeniem na remont boiska na osiedlu Piastów I. 
Nawierzchnia boiska jest już znacznie zużyta, aby można było z niego korzystać należy 
przeprowadzić remont.

3.w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 3.000 zł, w tym:

l)w  dz.801 rozdz.80101 na prośbę Dyrektora PSP nr 3 przenosimy oszczędności w kwocie
3.000 zł, powstałe w wydatkach bieżących w § 4040 i 4240 do § 4240 z przeznaczeniem na 
wkład własny na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Sporządziła: 
Skarbnik Gminy 
Zdzisława Krukowska



Projekt ' * nu oudzl 
zastrze iględem

f o r m * j  awnym

Projekt z 14.04.2017 r. Ri Prawny
U C H W A Ł A  Nr .... I ... I 2017

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z d n ia ...........  2017r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia 
informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego 
za I półrocze

Na podstawie art.266 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870,1984 i 2260; z 2017 r. poz.191 ) Rada Miejska w 
Zdzieszowicach uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 
2010 r. w' sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 2,
2) w § 2 w ust.2 uchyla się pkt 4 oraz ust.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wschodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej gminy Zdzieszowice.




