Uchwała Nr II/49/Grot18
Rady Dzielnicy Grotowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego Dzielnicy Grotowice na 2018 rok
Na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Uchwały nr XLVI/900/17 Rady Miasta Opola z
dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grotowice (Dz. Urz. Woj.
Op. z dnia 19 lipca 2017 r. poz. 2023) – Rada Dzielnicy Grotowice uchwala co
następuje:
§1
Przyjmuje się następujący plan finansowy na rok 2018:
Dział Nr 750,
rozdział 75022

Zadanie

Kwota

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 600,00 PLN

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 408,00 PLN

§ 4260

Zakup energii

684,00 PLN

§ 4220

Zakup środków żywności

840,00 PLN

§ 4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00 PLN

§ 4400

Utrzymanie lokalu

478,00 PLN

SUMA

31.010, 00 PLN.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Grotowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdział
750

75022

Nazwa zadania

Kwota

Szczegółowy opis

wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 3030

3 600,00 PLN

realizacja zapisów uchwały nr XXXIV/676/16 Rady Miasta Opola z
dnia 24 listopada 2016 r. ze zm. uchwałą nr XL/809/17 Rady
Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r.; miesięczna dieta w
wysokości 300 zł

pozostałe wydatki bieżące, w tym:
Zakup energii
§ 4260

684,00 PLN

- liczniki zużycia wody zimnej i odprowadzenia ścieków;
- zużycia ciepłej wody;
- centralnego ogrzewania.
Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210

5 408,00 PLN

- zakup naczyń jednorazowych potrzebnych do organizacji sesji i
zebrań z mieszkańcami;
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - na potrzeby biura
Rady dzielnicy (teczki, papier do drukarki);
- zakup materiałów potrzebnych przy organizacji festynu
rodzinnego i imprez okolicznościowych;

Zakup środków żywności
§ 4220

840,00 PLN
- napoje, woda, kawa, herbata, słodycze, owoce, ciasta.
Zakup usług pozostałych

§ 4300

- wynajem zabawek dmuchanych na festyn rodzinny;
- wynajęcie zespołu muzycznego do współorganizacji imprez
okolicznościowych styczeń-grudzień 2017;
- współorganizacja zajęć dla dzieci organizowanych przez lokalne
20 000,00 PLN organizacje;
- wynajem namiotu, wynajem pomieszczeń dla organizacji
spotkań z mieszkańcami dzielnicy/ ochrony/ sanitariaty/ sceny/
pokazy taneczne/agregaty prądotwórcze wydruk zaproszeń dla
mieszkańców dzielnicy;
- wynajem firmy obsługującej festyn rodzinny/catering.
Utrzymanie lokalu

§ 4400

478,00 PLN

Szczegółowa kalkulacja wydatków w 2018 r. – Dzielnica Grotowice

- fundusz remontowy;
- zaliczka eksploatacyjna;
- wynagrodzenie zarządcy.

