Uchwała Nr I/14/Chm/18
Rady Dzielnicy Chmielowice
z dnia 15.02.2018 2018 roku
w sprawie przyjęcia planu fnansoweeo Dzielnicy Chmielowice na 2018 rok
Na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Uchwały nr XLVI/880/17 Rady Miasta Opola z dnia 6
lipca 2017 r. w sprawie utworzenie Dzielnicy Chmielowice oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz.
Woj. Op. z dnia 19 lipca 2017 r. poz. 2007), Rada Dzielnicy Chmielowice uchwala, co
następuje:
§1
Przyjmuje następujący plan fnansowy dla Dzielnicy Chmielowice na 2018 rok.

Paraeraf/treść
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób
fzycznych
§ 4190
naerody konkursowe
§ 4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
§ 4220
zakup środków żywności
§ 4300
Zakup usłue pozostałych

plan
3.600
0
6.000
4.400
6.000
§2

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

Dział
750

Rozdział
75022

Nazwa zadania
wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fzzcznzcch w tzm:

Kwota

Szczeeółowy opis

Różne wzdatki na rzecz osób fzzcznzcc
§ 3030

3.600

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 wzdatki bieżąceh w tzm:

§ 4210

6.000

§ 4220

4.400

§ 4300

6.000

Szczeeółowa kalkulacja wydatków w 2018 r. – Dzielnica Chmielowice

Zakup materiałów i wzposażenia
 zakup środków jednorazowego użytku na organizację sesji i zebrań z
mieszkańcami oraz dla uczestników różnych form spotkań
kulturalnych
 zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby pracy
Zarządu Dzielnicy
Zakup środków żzwności
 zakup artykułów spożywczych na organizację sesji Rady Dzielnicy,
zebrań z mieszkańcami, festynów oraz innych imprez
okolicznościowych
Zakup usług pozostałzcc
 wynajęcie zespołu muzycznego do współorganizacji imprez
okolicznościowych;
 współorganizacja zajęć rekreacyjnych, sportowych oraz wydarzeń
kulturalnych dla mieszkańców;
 wynajem namiotu / wynajem pomieszczeń dla organizacji spotkań z
mieszkańcami Dzielnicy/ ochrony/ sanitariaty/ sceny/ pokazy
taneczne/ występy wokalne;
 wykonanie usług poligrafcznych;
 prowadzenie strony internetowej, domena, hostng;
 wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych dzielnicy.
 naprawa sprzętu oddanego w zarząd dzielnicy

