
UCHWAŁA NR XXXV/337/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w  uchwale własnej nr XXXII/304/2020 z dnia 21 grudnia 
2020  roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021: 

1) zwiększa się dochody bieżące   
a) Dział 710 -Działalność usługowa   

 § 2700 -Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

19.990,00 zł, 

b) Dział 801 -Szkoły podstawowe   
 § 2707 -Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

105.152,00 zł, 

c) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

  

 § 2310 -Dotacja celowa otrzymana z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 

20.000,00 zł, 
d) Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   

 § 2707 -Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 
 

52.602,00 zł, 
      

2) zwiększa się dochody majątkowe   

a) Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
 § 6297 -Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 

32.432,58 zł, 
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3) zmniejsza się dochody bieżące   
a) Dział 758 -Różne rozliczenia   

 § 2920 -Subwencje ogólne z budżetu państwa  o kwotę 144.090,00 zł, 
 
 
 
 
4) zwiększa się przychody   

a) § 950 -Wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy 

 
o kwotę 

 
884.526,88 zł, 

b) § 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów na rynku krajowym 

 
o kwotę 

 
800.000,00 zł, 

 
 
 
5) zwiększa się wydatki 

a) Dział 600 -Transport łączność   
 Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 65.000,00zł, 
 -wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł  
  

      
b) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa   

 Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

 
o kwotę 

 
300.000,00 zł 

 -wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł 

  

      
c) Dział 710 -Działalność usługowa   

 Rozdz. 71004 -Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

 
o kwotę 

 
79.990,00 zł, 

 -wydatki bieżące – 79.990,00 zł, w tym: wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych – 79.990,00 zł 

  

d) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

  

 Rozdz. 754 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł 
  

      
e) Dział 801 -Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 58.055,46 zł, 
 -wydatki majątkowe – 58.055,46 zł   
 Rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
 

o kwotę 
 

39.432,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 39.432,00 zł, z w tym: wynagrodzenia i 

składki od nich – 39.432,00 zł 
  

 Rozdz. 80104  -Przedszkola o kwotę 140.520,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 140.520,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 

składki od nich – 65.720,00 zł wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych – 74.800,00 zł 

  

      
f) Dział 852 -Pomoc społeczna   

 Rozdz. 85215 -Dodatki mieszkaniowe o kwotę 18.000,00 zł 
 -wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: , świadczenia na   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4D038AC3-3253-4D42-8A95-EB3B9E70E3BC. Podpisany Strona 2



rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł 
 Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 67.791,00 zł 
 -wydatki bieżące – 67.791,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 

składki od nich – 67.791,00 zł 
  

      
g) Dział 855 -Rodzina   

 Rozdz. 85501 -Świadczenia wychowawcze o kwotę 8.000,00 zł 
 -wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł 
  

 Rozdz. 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 

12.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł 
  

 Rozdz. 85508 -Rodziny zastępcze o kwotę 29.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 29.000,00 zł 
  

      
h) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
  

 Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 250.000,00 zł 
 -wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 250.000,00 zł 
  

 Rozdz. 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

 
o kwotę 

 
70.000,00 zł 

 -wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł 

  

 Rozdz. 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

 
o kwotę 

 
6.825,00 zł, 

 -wydatki bieżące – 6.825,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 5.825,00 zł, wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych – 1.000,00 zł 

  

      
i) Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
  

 Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

o kwotę 220.000,00 zł, 

 -wydatki majątkowe – 220.000,00 zł   
 Rozdz. 92118 -Muzea o kwotę 150.000,00 zł, 
 -wydatki majątkowe – 150.000,00 zł   
      

j) Dział 926 -Kultura fizyczna   
 Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 206.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł 
  

 -wydatki majątkowe – 156.000,00 zł   

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 
2021r.” do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: 
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a) pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 1  w Głogówku” na 
kwotę 58.055,46 zł (Dział 801, rozdz. 80101), 

b) pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szonowie” na kwotę 220.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 
92109), 

c)  pn. „Adaptacja pomieszczeń obserwatorium na cele muzealno-wystawiennicze” na kwotę 150.000,00 zł 
(Dział 921, rozdz. 92118), 

d) pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Kąpieliska Miejskiego w Głogówku” na kwotę 
40.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92601), 

e) pn. „Modernizacja technologii układu kontrolno-pomiarowego na Kąpielisku Miejskim w Głogówku” na 
kwotę 116.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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