
UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

• Dochodów bieżących o kwotę 422.302,00 zł: 

Dz. 600  Rozdz. 60016 wpływy z różnych dochodów o kwotę 33.000,00 zł 

Dz. 700  Rozdz. 70005 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości o kwotę 500,00 zł 

Dz. 750  Rozdz. 75095 zwrot dotacji celowej za 2014 r.- Aglomeracja Opolska o kwotę 1.700,00 zł 

Dz. 754  Rozdz. 75412 wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł 

Dz. 756  Rozdz. 75615 – podatek od nieruchomości – 38.000,00 zł 

    - podatek rolny – 1.600,00 zł 

    - podatek leśny – 1.500,00 zł 

    - podatek od środków transportowych – 2.600,00 zł 

  Rozdz. 75616 - podatek od nieruchomości – 210.000,00 zł 

    - podatek od środków transportowych – 28.000,00 zł 

  Rozdz. 75618 - wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł 

  Rozdz. 75624 - wpływy z dywidendy WIK Opole – 27.800,00 zł 

Dz. 758 Rozdz. 75801  - zwiększenie subwencji w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce  

dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację 
włączającą – 21.000,00 zł 

Dz. 801 Rozdz. 80195 - zwrot środków na dofinansowanie programów w szkołach – 28.014,00 zł 

Dz. 853 Rozdz. 85307 - wpływ środków z PUP oraz od rodziców w ramach realizacji porozumienia  

zatrudnienia dziennych opiekunów -21.088,00 zł 

Dz. 921  Rozdz. 92195 –   wpływ darowizny dot. przyznania środków finansowych w ramach programu  

grantowego Fundacji Górażdże  - 5.000,00 zł 

• Dochodów majątkowych o kwotę 11.000,00 zł:  

Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 11.000,00 zł na dochodach ze zbycia praw majątkowych oraz wpływów ze  

sprzedaży składników majątkowych 

 

Wydatków bieżących o kwotę 449.274,00 zł 

Dz. 010  Rozdz. 01008 na kwotę 138.000,00 zł – na budowę studni chłonnych, czyszczenie rowów,  

odwodnienie ulic 

Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 10.000,00 zł – remonty dróg 

  Rozdz. 60017 na kwotę 25.000,00 zł – remonty dróg 

Dz. 710  Rozdz. 71004 na kwotę 13.000,00 zł – na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji  

celu publicznego oraz na zadania statutowe 

Dz. 750 Rozdz. 75023 na kwotę 81.500,00 zł – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Dz. 754 Rozdz. 75412 na kwotę 10.000,00 zł – na ekwiwalenty na udział w akcjach 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 31.000,00 zł 



  Rozdz. 80104 na kwotę 10.000,00 zł – na realizację zadań statutowych 

Dz. 853  Rozdz. 85307 na kwotę 6.274,00 zł – wynagrodzenia dziennych opiekunów 

Dz. 854 Rozdz. 85401 na kwotę 5.000,00 zł – zabezpieczenie środków na działalność świetlicy 

Dz. 900 Rozdz.90001 na kwotę 14.500,00 zł – wykonanie przyłączy do sieci 

  Rozdz. 90015 na kwotę 65.000,00 zł – zakup energii oraz wykonanie przyłączy 

  Rozdz. 90095 na kwotę 40.000,00 zł – remont ogrodzenia cmentarnego w Górkach 

 

Wydatków majątkowych o kwotę 60.100,00 zł 

Dz. 801 Rozdz. 80101 na kwotę 14.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie: 

  „Montaż drzwi i rolet radiowych na holu szkolnym” 

Dz. 901 Rozdz. 90015 na kwotę 10.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie: 

  „Budowa oświetlenia na drodze Górki- Winów” – projekt techniczny 

Dz. 921 Rozdz. 92109 na kwotę 20.000,00 zł zwiększając wartość zadania „ Zwiększenie efektywności  

energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie ul Daszyńskiego 6”. Wartość zadania po 
zwiększeniu 80.000,00 zł 

Dotacja celowa na kwotę 16.100,00 dla OKIS Prószków na zakup wiat stadionowych 

 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

• Dochodów bieżących o kwotę 180.500,00 zł: 

Dz. 010  Rozdz. 01095 wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł 

Dz.600 Rozdz. 60016 wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000,00 zł 

Dz. 700  Rozdz. 70005 wpływy z usług o kwotę 6.000,00 zł 

Dz. 750  Rozdz. 75023 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł 

Dz. 756  Rozdz. 75601 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 10.000,00 zł 

  Rozdz. 75621 - podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000,00 zł 

    - podatek od środków transportowych – 28.000,00 zł 

  Rozdz. 75616 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł 

  Rozdz. 75624 - wpływy z dywidendy WIK Opole – 27.800,00 zł 

Dz. 900  Rozdz. 90019 –   wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł 

• Dochodów majątkowych o kwotę 11.000,00 zł:  

Dz. 010  Rozdz. 01095 o kwotę 90.088,00 zł zmniejszenie dotacji z PROW 

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 414.222,00 zł zmniejszenie dotacji na budowę dróg lokalnych  

 

Wydatków bieżących o kwotę 149.558,00 zł 

Dz. 852  Rozdz. 85206 na kwotę 9.400,00 zł  

  Rozdz. 85213 na kwotę 2.000,00 zł 

  Rozdz. 85214 na kwotę 6.000,00 zł  

  Rozdz. 85215 na kwotę 6.000,00 zł 



  Rozdz. 85216 na kwotę 31.000,00 zł 

  Rozdz. 85219 na kwotę 28.500,00 zł 

  Rozdz. 85295 na kwotę 30.000,00 zł 

Decyzją Wojewody zostały zwiększone środki na plan dotacji w zakresie zadań własnych co 
spowodowało oszczędności w środkach własnych gminy. 

Dz. 853 Rozdz. 85307 na kwotę 558,00 zł zmniejszenie spowodowane zatrudnieniem osoby za którą  
nie wymagana jest opłata składek ZUS 

Dz. 854 Rozdz. 85415 na kwotę 20.000,00 zł 

Decyzją Wojewody zostały zwiększone środki na plan dotacji w zakresie zadań własnych co 
spowodowało oszczędności w środkach własnych gminy. 

Dz. 921 Rozdz. 92109 na kwotę 16.100,00 zł przesunięcie środków na inwestycje 

Wydatków majątkowych o kwotę 430.000,00 zł 

Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 430.000,00 zł zmniejszając zadanie : 

„Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Prószkowie” o kwotę 240.000,00 zł. Wartość zadania po  

zmniejszeniu 950.000,00 zł 

„ Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul Zimnicka” o kwotę 190.000,00 zł. Wartość zadania po 
zmniejszeniu 410.000,00 zł 

   

Zwiększa się budżet po stronie: 

• Przychodów o kwotę 1.1181.324,00 zł z tego : 

680.658,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

500.666,00 zł o wolne środki 

Zmniejsza się budżet po stronie: 

• Przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł o przychody z zaciągniętych kredytów 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        Prószków, 09-09-2015 r. 


