
UCHWAŁA NR III/26/2019  
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust .2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994) i art. 211, 212 ,217 ust. 2, pkt 5 i 6  ustawy 
z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z  2017 r. poz. 2077
 ze zm.)  Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje :

§ 1. 

W uchwale Nr II /15/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Po wprowadzeniu zmian  budżet na  rok 2019 wynosi:

1. Dochody: 26 135 380,00 w tym:

- dochody bieżące w wysokości  23 100 455,00  z tego: dotacje na zadania zlecone: 5 531 554,00

- dochody majątkowe w wysokości   3 034 925,00

2. Przychody:   2 578 288,00

3. Wydatki:   26 315 445,00 w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20 824 525,00  z tego: wydatki na zadania zlecone: 5 531 554,00

- wydatki majątkowe w wysokości 5 490 920,00

4. Rozchody: 2 398 223,00

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr III/26/2019

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Skoroszyce na 2019 rok

w złotych

Dz. Rozdz. § N a z w a Kwota 

I. Dochody bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 300
01095 Pozostała działalność 300

0920 Pozostałe odsetki 300
020 Leśnictwo 2 862

02001 Gospodarka leśna 2862
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów 
o podobnym charakterze

2 862

600 Transport i łączność 19 000
60016 Drogi publiczne gminne 19 000

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

19 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 158 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 158 000

0470 Wpływy z opłat za  trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 332
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
6 700

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 508
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa ,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów 
o podobnym charakterze

140 000

0920 Pozostałe odsetki 460
750 Administracja publiczna 95 553

75011 Urzędy wojewódzkie 61 073
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

61 073

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 480
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

34 480

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sadownictwa

1 281

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

1 281

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

1 281
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gminnym) ustawami
752 Obrona narodowa 1 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

1 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200
75414 Obrona cywilna 7 200

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

7 200

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

7 367 298

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 700
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej
700

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

1 752 298

0310 Podatek od nieruchomości 1 272 298
0320 Podatek rolny 454 000
0330 Podatek leśny 17 000
0340 Podatek od środków transportowych 6 000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  komorniczej

i kosztów upomnień
400

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 600
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków 
lokalnych i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 822 300

0310 Podatek od nieruchomości 687 000
0320 Podatek rolny 822 000
0330 Podatek leśny 2 000
0340 Podatek od środków transportowych 96 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
100

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 900
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  komorniczej

i kosztów upomnień
7 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 300
75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
18 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 774 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 758 636
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 364

758 Różne rozliczenia 8 348 400
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
4 951 668

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 951 668
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 242 004

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 242 004
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75814 Różne rozliczenia finansowe 154 728
0920 Pozostałe odsetki 20 628
0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100 000
0950 Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów 10 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

24 100

801 Oświata i wychowanie 626 561
80101 Szkoły podstawowe 257 456

2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

257 456

80104 Przedszkola 237 260
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

202 760

80110 Gimnazja 40 845
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

40 845

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 91 000
0830 Wpływy z usług 91 000

851 Ochrona zdrowia 110 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 000

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110 000
852 Pomoc społeczna 217 000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 000

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

9 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

57 000

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

57 000

85216 Zasiłki stałe 83 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

83 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 57 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

57 000

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 11 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

11 000

855 Rodzina 5 474 000
85501 Świadczenie wychowawcze 3 364 000

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

3 364 000
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wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 965 000

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

1 952 000

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

13 000

85504 Wspieranie rodziny 131 000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

131 000

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia  rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

14 000

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

14 000

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 672 000
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 656 000

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

650 000

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

5 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska
11 000

0690 Wpływy z różnych opłat 11 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych
750

0400 Wpływy z opłaty produktowej 750
90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami 4 250

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

4 250

Razem dochody bieżące 23 100 455
II.    Dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 596 623

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 591 223
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków , o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

1 591 223

01095 Pozostała działalność 5 400
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
5 400
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600 Transport i łączność 600 000
60016 Drogi publiczne gminne 600 000

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

600 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 163 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163 000

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości

163 000

758 Różne rozliczenia 32 600
75814 Różne rozliczenia finansowe 32 600

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

32 600

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 000
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 500 000

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

500 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 142 702
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 99 322

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

99 322

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 43 380
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków , o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

40 970

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

2 410

Razem dochody majątkowe 3 034 925

Ogółem  dochody 26 135 380

Id: 00279202-A16A-4025-BCDC-53CFEAF67592. Podpisany Strona 5




