
Uzasadnienie  

 

 Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z: 

1. Zwiększeniem dochodów bieżących: 

˗ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0490 - Wpływy z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw zwiększa się dochody bieżące o kwotę 692.933,00 zł, jednocześnie o tę 

kwotę zwiększa się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku planowanym 

zawarciem umowy na odbiór odpadów i jednoczesne zwiększeniem cen opłat za odpady 

pobieranych od mieszkańców gminy, 

2. Zwiększeniem i zmniejszeniem  przychodów: 

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

przychody o kwotę 2.876.885,00 zł, jednocześnie o kwotę 2.892.305,35 zł zwiększa się 

przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi z odrębnych ustawach, głównym powodem korekty 

jest zmiana klasyfikacji budżetowej, pozostała kwota tj. 15.420,35 zł to niewykorzystane 

w środki programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zgodnie z przepisami 

przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi. 

3. Zmniejszeniem wydatków 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł 

zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki     

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze socjalnym, 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała 

działalność zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł wydatki bieżące tj 

➢ o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące na zagospodarowanie  skweru na 

skrzyżowaniu  ul. Sudeckiej  z Kościuszki”, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa 

Stare Kotkowice 

➢ o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące na orynnowanie i wykonanie posadzki                

w altanie, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Ciesznów 

➢ o kwotę 6.500,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące na wykonanie odwodnienia                        

i wyrównanie terenu  przy altanie ocieplanej w Ciesznowie zmiany dokonuje się              

na wniosek sołectwa Ciesznów 
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  jedocześnie zwiększa się:  

➢ Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 

4.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja 

drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 40 z ul. Polną – Stare Kotkowice”, zmiany 

dokonuje się na wniosek sołectwa Stare Kotkowice, 

➢ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała 

działalność o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe pn. 

„Zagospodarowanie terenu wokół altany w Ciesznowie”, zmiany dokonuje się na 

wniosek sołectwa Ciesznów 

 

Głogówek, 9 czerwca 2021r. 

 

 


