Uchwała Nr II/50/Grot/18
Rady Dzielnicy Grotowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego
Dzielnicy Grotowice za rok 2017.

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 10 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 sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Grotowice z realizacji rocznego planu
finansowego Dzielnicy Grotowice za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej
Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Grotowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 – Sprawozdanie finansowe:

Nr zadania
CDO/2017/22

Rozdział Paragraf
75022

3030

4210

Treść
Działalność
jednostek
pomocniczych
- Grotowice
Różne
wydatki na
rzecz osób
fizycznych

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Wykonanie
2017 (na
dzień
Plan 2017 r. złożenia)
22 562

2 700

3 634

diety przewodniczącego zarządu

315,00

Zakup upominków dla
uczestników „Metalchem CUP
2016” Dzielnicy Grotowice:

418,20

Upominki za udział w Turnieju:
Zakup pucharu z grawerem
„Metalchem Cup 2017 Rada
Dzielnicy Grotowice”; Zakup
medali (złoty, srebrny, brązowy),
dyplomy, pamiątki itp.

900,00

999,99

4220

zakup
środków
żywności

CEL

zakup upominków reklamowych:
smycze, kubki, czapeczki, notesy,
długopisy, kredki
zakup gadżetów reklamowych:
wiatraczki, pamięć usb, odblaski

999,99

zakup gadżetów reklamowych:
breloki odblaskowe, balony,
breloki z garfiką

SUMA

3633,18

0,82

695

130,01

Zakup napojów, słodyczy, owoców
na festyn środowiskowy

69,95

woda festyn środowiskowy

399,00

zakup słodyczy na III festiwal
Dzielnic

4260

4300

zakup energii

Zakup usług
pozostałych

SUMA
460

36,23

zakup jabłek na III Festiwal
dzielnic

59,78

zakup wody na III Festiwal Dzielnic

694,97
55,87
56,15
-119,47
56,15
56,15
56,15
56,15
56,15
0,38
56,15

0,03
media za m-c maj
media za m-c czerwiec
nadpłata
media za lipiec
media za sierpień
media za wrzesień
media za październik
media za listopad
korekta za 6.2017
media grudzień
130,17

SUMA

329,83

15 073

0,79

media za m-c maj

3210,30

usługa Hostingu dla strony
www.rdgrotowice.opole.pl na
okres 5 lat do kwietnia 2022 r.
Wykonania responsywnej strony
internetowej www wraz z
migracją danych

0,79
6,16
0,79
0,79

media za m-c czerwiec
niedopłata media
media za lipiec
media za sierpień

4000,00

Zabezpieczenie technicznoorganizacyjne festynu: obsługa 2
agregatów i festynu.
(Zabezpieczenie imprezy w prąd
oraz przygotowanie i wydawanie
kiełbasy z grilla)

2500,00

Wynajem namiotu, kompletu
ławek i podestu dwa namioty
duże na festyn środowiskowy

364,74

Wynajem TOI-TOI – 2 szt. na
festyn środowiskowy

300,00

Wynajem firmy ochroniarskiej od
godz. 17.00-24.00, na zabawę
taneczna na festynie
środowiskowym

2500,00

Wynajmem miasteczka
dmuchanego na festyn
środowiskowy

0,79
999,99
0,79
0,79
0,65

SUMA

media za wrzesień
wydruk broszur
media za październik
media za listopad
korekta za 06.2017

185

wykonanie ulotek z informacjami
o dzielnicy

990
0,79

wykonania kalendarza na 2018 z
logo dzielnicy
media grudzień

15063,16

9,84

