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Projekt
hm5ca strawny 

z dnia 19 marca 2018 r. .U/-
Zatwierdzony przez..........Hpmtjmz Sumo

UCHWAŁA NR...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia..... .............. 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875 i 2232; z 2018 r. poz.130) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę: 1.535.605,00 zł

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 1.535.605,00 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 152.795,00 zł

w dz.758 - Różne rozliczenia o kwotę: 148.695,00 zł
rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

o kwotę: 148.695,00 zł

Dochody bieżące o kwotę: 148.695,00 zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 148.695,00 zł

w dz.80ł - Oświata i wychowanie o kwotę: 4.100,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe o kwotę: 4.100,00 zł
Dochody bieżące o kwotę: 4.100,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 
( PSP nr 3 - odszkodowanie)

o kwotę: 4.100,00 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 1.702.360,00 zł

w dz.600 - Transport i łączność o kwotę: 1.060.000,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne o kwotę: 1.060.000,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę: 1.060.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 1.060.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 1.060.000,00 zł
1) modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej 0 kwotę: 620.000,00 zł
2) budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju 
w stronę torów kolejowych

o kwotę: 440.000,00 zł

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 176.300,00 zł

rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę: 31.300,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 31.300,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 31.300,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 31.300,00 zł
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§ 4270 - zakup usług remontowych 
( całodobowe pogotowie awaryjne)

o kwotę: 31.300,00 zł

rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 145.000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 45.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 45.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 45.000,00 zł
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę: 10.000,00 zł
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 
i innych j ednostek organizacyj nych

o kwotę: 35.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 100.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 100.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 100.000,00 zł
1) wykonanie elewacji budynku samorządowego na Piastów I 
w Zdzieszowicach

o kwotę: 100.000,00 zł

w dz.710 - Działalność usługowa o kwotę: 5.000,00 zł
rozdz.71004 - plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę: 5.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł
a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Januszkowice.

o kwotę: 5.000,00 zł

w dz.750 - Administracja publiczna o kwotę: 25.000,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta o kwotę: 25.000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 2.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 2.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 2.000,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej

o kwotę: 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 23.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 23.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 23.000,00 zł
1) wykonanie transmisji obrazu z obrad Rady Miejskiej o kwotę: 23.000,00 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 5.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 5.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł
a) wykonanie stałej zabudowy wnękowej w pomieszczeniu nr 1.20 
budynku wielofunkcyjnego w Krępnej w części należącej do OSP .

o kwotę: 5.000,00 zł
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w dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę: 16.200,00 zł

rozdz.80101 - szkoły podstawowe o kwotę: 9.100,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 9.100,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 9.100,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 9.100,00 zł

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę: 3.000,00 zł
a) wkład własny na realizację programu - "Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa" - PSP nr 3.

o kwotę: 3.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 6.100,00 zł
a) remont schodów wejściowych do budynku PSP nr 3. o kwotę: 6.100,00 zł

rozdz.80104 - przedszkola o kwotę: 6.300,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 6.300,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 6.300,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 6.300,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 6.300,00 zł
a) usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w PP nr 5 o kwotę: 6.300,00 zł

rozdz.80110 - gimnazja o kwotę: 800,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 800,00 zł
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę: 800,00 zł

w dz.855 - Rodzina o kwotę: 1.360,00 zł
rozdz.85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

o kwotę: 1.360,00 zł

Wydatki bieżące - zadania zlecone o kwotę: 1.360,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1.360,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1.360,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej

o kwotę: 1.360,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 366.200,00 zł

rozdz.90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę: 5.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.000,00 zł
§ 4510 - opłaty na rzecz jednostek skarbu państwa o kwotę: 5.000,00 zł

rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę: 28.200,00 zł
Wydatki majątkowe o kwotę: 28.200,00 zł
ł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 28.200,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 28.200,00 zł
1) wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych o kwotę: 28.200,00 zł
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rozdz.90095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące
1. wydatki jednostek budżetowych
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4270 - zakup usług remontowych
a) różne remonty na terenie gminy m.in.: urządzeń zabawowych

§ 4300 - zakup usług pozostałych
a) wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt

Wydatki majątkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
a) zagospodarowanie działki nr 1003 "Mirabelka,, w Zdzieszowicach
b) wykonanie wiaty śmieciowej na działce przy ul. Filarskiego 19 
w Zdzieszowicach ( przy ośrodku zdrowia)

w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdz.92195 - pozostała działalność 
Wydatki bieżące
1. wydatki jednostek budżetowych
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
a) SM Stara Część Miasta - zakup kompletów biesiadnych ( stołów 
i ławek)
b) zakup stołów i krzeseł do sali nr 2.7 w budynku wielofunkcyjnym 
w Krępnej

w dz.926 - Kultura fizyczna 
rozdz.92695 - pozostała działalność

Wydatki bieżące
1. wydatki jednostek budżetowych
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
§ 4270 - zakup usług remontowych
a) naprawa piłkochwytów na boiskach przy ul. Górnej i Piastów

Wydatki majątkowe
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1) budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej z odwiertem
a) środki własne

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków

w dz.801 - Oświata i wychowanie

o kwotę: 333.000,00 zł

o kwotę: 27.000,00 zł
o kwotę: 27.000,00 zł
o kwotę: 27.000,00 zł

o kwotę: 25.000,00 zł
o kwotę: 25.000,00 zł

o kwotę: 2.000,00 zł
o kwotę: 2.000,00 zł

o kwotę: 306.000,00 zł
o kwotę: 306.000,00 zł
o kwotę: 306.000,00 zł
o kwotę: 291.000,00 zł
o kwotę: 15.000,00 zł

o kwotę: 20.800,00 zł
o kwotę: 20.800,00 zł
o kwotę: 20.800,00 zł
o kwotę: 20.800,00 zł
o kwotę: 20.800,00 zł
o kwotę: 20.800,00 zł
o kwotę: 8.800,00 zł

o kwotę: 12.000,00 zł

o kwotę: 26.500,00 zł
o kwotę: 26.500,00 zł

o kwotę: 5.500,00 zł
o kwotę: 5.500,00 zł
o kwotę: 5.500,00 zł
o kwotę: 5.500,00 zł
o kwotę: 5.500,00 zł

o kwotę: 21.000,00 zł
o kwotę: 21.000,00 zł
o kwotę: 21.000,00 zł
o kwotę: 21.000,00 zł

o kwotę: 13.960,00 zł

o kwotę: 3.800,00 zł
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rozdz.80101 - szkoły podstawowe o kwotę: 1.000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 1.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1.000,00 zł
1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone o kwotę: 1.000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 1.000,00 zł

rozdz.80110 - gimnazja o kwotę: 2.800,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 2.800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 2.800,00 zł

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

2) wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 800,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę: 800,00

w dz.855 - Rodzina o kwotę: 1.360,00 zł
rozdz.85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

o kwotę: 1.360,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 1.360,00 zł
1. wydatki j ednostek budżetowych o kwotę: 1.360,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę: 1.360,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę: 700,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: o kwotę: 600,00 zł
;a) składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia 
pracowników

o kwotę: 600,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę: 60,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 8.800,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność o kwotę: 8.800,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 8.800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 8.800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 8.800,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 8.800,00 zł
a) środki do dyspozycji SM o kwotę: 8.800,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 6. 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 2018.03.19

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

do projektu uchwały z dnia 16.03.2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r . :

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę 1.535.605 zł,

2. w § 2 zwiększamy plan dochodów o kwotę 152.795 zł, w tym:

1) w dz.758 rozdz.75801 § 2920 zwiększamy plan o kwotę 148.695 zł w związku ze zwiększeniem 
przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na 2018 r.,
2) w dz.801 rozdz.80101 § 0950 zwiększamy plan o 4.100 zł na prośbę Dyrektora PSP nr 3, środki 
pochodzą z odszkodowania PZU za uszkodzone schody wejściowe do budynku szkoły i zostaną 
przeznaczone na ich remont.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o 1.702.360 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększamy plan o 1.060.000 zł na dokończenie realizacji 2 
zadań:
ajmodernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej -  620.000 zł -  zadanie stanowi kontynuację 
rozpoczętej w poprzednich latach modernizacji drogi. W ramach zadania zostanie wykonana nowa 
konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej z opaskami z kostki betonowej po obu stronach drogi, 
odwodnieniem drogi oraz przebudowę słupów linii napowietrznej NN
bjbudowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca -  440.000 zł -  w ramach zadania zostanie wybudowany 
brakujący chodnik wzdłuż ul. Myśliwca na osiedlu Piastów od istniejącego chodnika dla pieszych 
i rowerzystów przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju do torów kolejowych. Istniejący chodnik 
prowadzący do Rozwadzy jest licznie uczęszczany przez pieszych, rowerzystów oraz 
mieszkańców uprawiających różne sporty typu: bieganie, jazda na rolkach, nordic walking. Jego 
użytkownicy często zgłaszali potrzebę wydłużenia chodnika w celu zapewnienia bezpiecznego 
poruszania się po drodze Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 4 m z kostki 
betonowej z wydzieleniem części dla pieszych i rowerzystów a także wykonanie doświetlenia 
dwóch przejść dla pieszych.

2) w dz.700 rozdz.70004 § 4270 zwiększamy plan o 31.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług 
remontowych -  całodobowe pogotowie awaryjne budynków mieszkalnych i użytkowych . Środki 
zabezpieczone na ten cel w budżecie wystarczą tylko na I półrocze.

3) w dz.700 rozdz.70005 zwiększamy plan o 145.000 zł, w tym: 
ajwydatki bieżące o 45.000 zł, w tym:
-§ 4390 o 10.000 zł -  zwiększenie środków jest konieczne, gdyż po wyborze rzeczoznawcy na 
wykonanie wyceny sieci gazowej zostanie tylko 50 % środków przeznaczonych na wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii. Pozostała kwota na ten cel jest zbyt niska, by zapewnić realizację 
zaplanowanych i koniecznych do wykonania zadań w budżecie na 2018 r.
-§ 4600 o 35.000 zł -  zwiększenie środków jest konieczna, gdyż Gmina Zdzieszowice 
zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie za przyjęte z mocy prawa na stan mienia komunalnego



1

2

działki gruntu nr 1016/3 i nr 980/2 w Januszkowicach od osoby prawnej. Obecna ilość środków na 
ten cel jest nie wystarczająca do wypłaty odszkodowania.

bjwydatki majątkowe o 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku 
samorządowego na Piastów I -  realizacja tego zadania jest konieczna ze względu na zły stan 
elewacji budynku, która stanowi warstwę ochronną budynku przed czynnikami atmosferycznymi 
ale również poprawi estetykę budynku oraz wizerunek osiedla Piastów I.

4) w dz.710 rozdz.71004 § 4300 zwiększamy plan o 5.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice. Zmiana planu 
wynika z potrzeb mieszkańców i realizowana będzie na ich wniosek.

5) w dz.750 rozdz.75023 zwiększamy plan o 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie transmisji 
obrazu z obrad Rady Miejskiej i szkolenie z obsługi transmisji obrazu.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych ( Dz.U. z 2018 r.) wprowadziła nowe regulacje dotyczące pracy organów gminy, 
które zaczną obowiązywać już od nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w 
tym między innymi:
ajimienne głosowanie radnych -  głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą 
urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, 
bjtransmisje obrad -  obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących oraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i 
na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Z zebranych ofert wstępnie dokonano wyboru oferty z firmy, z której radni Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach korzystają już pracując na tabletach i korzystając z zakupionego systemu 
informatycznego eSesja. System działa sprawnie , dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie 
zakupienie kamer i dalszych modułów w tej właśnie firmie, co zapewni nam automatyczną 
transmisje obrad z dodawaniem napisów, informacji o aktualnie wypowiadającej się osobie i 
zbliżeń mówców, przeprowadzenie głosowania przy użyciu sprzętu elektronicznego ( tabletów), 
zarządzanie dyskusją w trakcie trwania posiedzeń oraz rejestrację dźwięku.

6) w dz.754 rozdz.75412 § 4300 zwiększamy plan o 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
stałej zabudowy wnękowej w części należącej do OSP. Szafa będzie wykorzystana do 
przechowywania wyposażenia p.poż.

7) w dz.801 zwiększamy plan o 16.200 zł, w tym:
a) w rozdz.80101 o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem dla PSP nr 3 na wkład własny na realizację 
programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na remont schodów wejściowych do 
budynku szkoły.
b) w rozdz.80104 o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na usuniecie awarii instalacji wodno
kanalizacyjnej w PP nr 5.
c) w rozdz.80110 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za usługi wodne zgodnie z 
art.271 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

8) w dz.855 rozdz.85502 § 4700 zwiększamy plan o kwotę 1.360 zł. w celu zabezpieczenia 
wydatków na koszty obsługi zadań zleconych -  szkolenia.
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5) w dz.900 zwiększamy plan o 366.200 zł, w tym:

a) w rozdz.90001 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za usługi wodne. 
Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566 z póź.zm.) 
wprowadziła szereg instrumentów ekonomicznych służących gospodarowaniu wodami, a do 
których zalicza się m.in. opłaty za usługi wodne. Opłaty za usługi wodne uiszcza się m.in. za 
pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz odprowadzanie do wód- wód 
opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w 
granicach administracyjnych miast.
Wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia 
opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczania tej 
opłaty.
Wysokość opłaty za pobór wód podziemnych oraz za odprowadzanie do wód -  wód opadowych 
lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 
odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach 
administracyjnych miast ustala się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń 
zintegrowanych.
Z uwagi na w/w regulacje prawne, które zaczęły obowiązywać od bieżącego roku, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu przesłał do Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach informacje roczne ustalające wysokość opłat, które Gmina Zdzieszowice 
zobowiązana jest uiszczać za usługi wodne, naliczone w oparciu o wydane dotychczas pozwolenia 
wodnoprawne dla gminy.

b) w rozdz.90015 o kwotę 28.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia dedykowanego 
na przejściach dla pieszych. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, na 
przejściach dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Góry Św. Anny i Fabrycznej zostaną 
wykonane oświetlenia dedykowane.

c) w rozdz.90095 o kwotę 333.000 zł, w tym:
-§ 4270 zwiększamy o 25.000 zł, środki zostaną przeznaczone na remont urządzeń zabawowych, 
środki zabezpieczone na ten cel w budżecie są niewystarczające.
-§ 4300 zwiększamy o 2.000 zł, zwiększenie środków jest konieczne , gdyż środki zabezpieczone 
w budżecie na wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt zostały już wykorzystane w 50 % 
co sprawia, że w perspektywie czasowej liczonej do końca roku środków na realizacje tego 
zadania może już zabraknąć w połowie bieżącego roku.
-§ 6050 zwiększamy o 306.000 zł.
Wprowadzamy do budżetu zadanie „Zagospodarowanie działki nr 1003 Mirabelka” na kwotę 
291.000 z ł . W celu umożliwienia mieszkańcom osiedla Akacjowa -Zielona atrakcyjnego 
spędzania czasu na wolnym powietrzu zostanie zagospodarowany teren na „Mirabelce”. Zakres 
inwestycji obejmuje budowę placu zabaw oraz stołu do pingponga, miejsca na ognisko, ciągów 
pieszych utwardzonych kostką betonową, wykonanie bramy przesuwanej z furtką (od strony PP 
Nr 3) wraz z utwardzoną drogą dojazdową na Mirabelkę oraz 3 wiaty ( małe).
Zabezpieczamy również środki w kwocie 15.000 zł na wykonanie wiaty śmieciowej na działce 
przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach ( przy ośrodku zdrowia). Aby uniemożliwić dostęp 
niepożądanym osobom do śmieci wytwarzanych przez najemców budynków przy ul. Filarskiego 
19 konieczne jest zlokowanie pojemników na śmieci w zamykanej wiacie.

6) w dz.921 rozdz.92195 § 4210 zwiększamy plan o 20.800 zł z przeznaczeniem na zakup 
kompletów biesiadnych ( ze środków, które są do dyspozycji SM Stara Część Miasta) oraz zakup
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stołów i krzeseł do Sali nr 2.7 w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej. Stoły i krzesła zostaną 
zakupione na salę wielofunkcyjną służącą jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców 
sołectwa.

7)w dz.926 rozdz.926 95 zwiększamy plan o 26.500 zł, w tym:
a) § 4270 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na naprawę piłkochwytów na boisku przy ul. Górnej 
i Piastów w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
b) § 6050 o kwotę 21.000 zł, w związku z planowanym wykonaniem w ramach funduszu 
sołeckiego instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej, konieczne w pierwszej kolejności jest 
wykonanie dokumentacji geologicznej odwiertu, wykonanie wiercenia oraz dokumentacji 
projektowej obudowy studni wraz odprowadzeniem wody do zbiornika retencyjnego oraz 
zasilaniem.
Po rozeznaniu kosztów powyższych prac okazało się, że ilość środków zabezpieczonych w 
ramach FS na to zadanie jest niewystarczająca.

4.w § 4 zmniejszamy plan wydatków o 13.960 zł, w tym:

1) w dz.801 zmniejszamy plan o 3.800 z ł , w tym:
a) w rozdz.80101 § 4040 zmniejszamy plan PSP nr 3 o 1.000 zł, środki przenosimy do § 3 do 
dz.801 rozdz.80101 § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przez PSP Nr 3 
programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
b) w rozdz.80110 zmniejszamy plan o 2.800 zł, w tym:
-środki z PG z § 4040 w kwocie 2.000 zł przenosimy do § 3 do dz.801 rozdz.80101 § 4240 na 
zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przez PSP Nr 3 programu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”.
-środki z PG z § 4300 w kwocie 800 zł przenosimy do § 3 do dz.801 rozdz.80110 § 4510 na 
dokonanie opłaty za usługi wodne.

2) z dz.855 rozdz.85502 przenosimy środki w kwocie 1.360 zł do § 4700 na szkolenia . 
Przesunięcia są niezbędne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty obsługi 
zadań zleconych.

3)w dz.900 rozdz.90095 § 4210 zmniejszamy plan o 8.800 zł. Są to środki, które są do dyspozycji 
SM.

Sporządziła: 
Skarbnik Gminy 
Zdzisława Krukowska


