
UCHWAŁA NR XLII/370/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 28 lipca 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, 1378) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 010 ˗Rolnictwo i łowiectwo   
 § 0750 ˗Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów              
o podobnym charakterze 

 
 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 
 
 

3.316,88 zł, 
      

b) Dział 700 ˗Gospodarka mieszkaniowa   
 § 0970 ˗Wpływy z różnych dochodów o kwotę 26.850,00 zł, 
      

c) Dział 750 ˗Administracja publiczna   
 § 0750 ˗Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

 
 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 
 
 

1.707,33 zł, 
      

d) Dział 758 ˗Różne rozliczenia   
 § 2920 ˗Subwencje ogólne z budżetu państwa  

o kwotę 
 

47.713,00 zł, 
      

e) Dział 851 ˗Ochrona zdrowia   
 § 2700 ˗Środki na dofinansowanie własnych zadań 

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

 
 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 
 
 

10.000,00 zł, 
      

f) Dział 900 ˗Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

  

 § 2440 ˗Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

29.700,00 zł, 
      

g) Dział  921 ˗Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
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 § 0950 ˗Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 

 
o kwotę 

 
1.910,38 zł, 

2) zmniejsza się wydatki 

a) Dział 750 ˗Administracja publiczna   
 Rozdz. 75023 ˗Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 

o kwotę 
 

45.100,00 zł,  
      
 ˗wydatki bieżące – 45.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia  

i składki od nich – 45.100,00 zł 
  

b) Dział 851 ˗Ochrona zdrowia   
 Rozdz. 85195 ˗Pozostała działalność o kwotę 27.000,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 27.000,00 zł   
  

      
c) Dział 900 ˗Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
  

 Rozdz. 90095 ˗Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł, 
 ˗wydatki majątkowe – 2.000,00 zł   
      

d) Dział 921 ˗Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
 Rozdz. 92109 ˗Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

o kwotę 
 

3.000,00 zł, 
 ˗wydatki majątkowe – 3.000,00 zł    
      

3) zwiększa się wydatki 

a) Dział 700 ˗Gospodarka mieszkaniowa   
 Rozdz. 70005 ˗Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

o kwotę 
 

8.317,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 8.317,00 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 8.317,00 zł 
  

      
b) Dział 754 ˗Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
  

 Rozdz. 75412 ˗Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.000,00 zł,  
 ˗wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł 
  

      
c) Dział 801 ˗Oświata i wychowanie   
 Rozdz. 80101 ˗Szkoły podstawowe o kwotę 47.713,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 47.713,00 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 47.713,00 zł, 
  

 Rozdz. 80102 ˗Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 7.570,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 7.570,00 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 7.570,00 zł 
  

 Rozdz. 80104 ˗Przedszkola o kwotę 28.430,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 28.430,00 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 28.430,00 zł 
  

 Rozdz. 80148 ˗Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 30.351,21 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 30.351,21 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 30.351,21 zł 
  

      
d) Dział 854 ˗Edukacyjna opieka wychowawcza   
 Rozdz. 85401 ˗Świetlice szkolne o kwotę 1.000,00 zł,  
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 ˗wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane  
z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł  

  

      
e) Dział 900 ˗Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
  

 Rozdz. 90002 ˗Gospodarka odpadami o kwotę 45.100,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 45.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia  

i składki od nich – 45.100,00 zł 
  

 Rozdz. 90095 ˗Pozostała działalność o kwotę 2.906,00 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 2.906,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 2.906,00 zł 
  

      
f) Dział 921 ˗Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
 Rozdz. 92109 ˗Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

o kwotę 
 

2.910,38 zł, 
 ˗wydatki bieżące – 2.910,38 zł, w tym: wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych – 2.910,38 zł 
  

      
g) Dział 926 ˗Kultura fizyczna   
 Rozdz. 92601 ˗Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł, 
 ˗wydatki majątkowe – 20.000,00 zł   
      

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot z zakresu 
dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku” 

1) W części „Dotacje dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych” wprowadza się dotację 
w kwocie 290.000,00 zł dla OSP Szonów stanowiącą dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo-
gaśniczego (Dział 754, rozdz. 75412, § 6230); 

3. 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:  

a) pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szonów” na kwotę 
290.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) 

b) pn. „Zakup i montaż systemu nawadniania na terenie stadionu miejskiego „Fortuna” na kwotę 
20.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601); 

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Zakup równiarki do dróg polnych – Głogówek Oracze” o kwotę 2.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 
90095) - Fundusz Sołecki Głogówek Oracze, 

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Głogówku” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 900, 
rozdz. 90095), 

b) pn. „Zakup garderoby i montaż do świetlicy wiejskiej - Głogówek Oracze” o kwotę 3.000,00 zł (Dział 
921, rozdz. 92109) – Fundusz Sołecki Głogówek Oracze, 

1) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szonów” na kwotę 290.000,00 zł (Dział 
754, rozdz. 75412) 

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2021” do uchwały 
wskazanej w ust. 1: 

1) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B3D0188-543D-4879-8BA5-4C265AA7B21D. Podpisany Strona 3



a) pn. „Zakup garderoby i montaż do świetlicy wiejskiej - Głogówek Oracze” o kwotę 3.000,00 zł (Dział 
921, rozdz. 92109) – Głogówek Oracze, 

2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Zakup równiarki do dróg polnych – Głogówek Oracze” o kwotę 2.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 
90095) - Głogówek Oracze, 

3) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) 1.000,00 zł - 
Głogówek Oracze, 

§ 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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