
Uzasadnienie  

 

 Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z: 

1. Zwiększeniem dochodów bieżących: 

˗ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0020 – 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 

50.000,00 zł, zmiany dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji 

budżetu za I półrocze,  

˗ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0310 – 

Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł, zmiany 

dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za I półrocze, 

˗ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0320 – 

wpływy z podatku rolnego, zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł, zmiany dokonuje 

się na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za I półrocze, 

˗ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0360 – 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn, zwiększa się dochody o kwotę 100.00,00 zł, 

zmiany dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji budżetu                     

za I półrocze, 

˗ Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów zwiększa się dochody o kwotę 4.827,88 zł, jednocześnie o tę kwotę 

zwiększa się wydatki bieżą rozdz. 80103 -  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych. 

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych: 

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się dochody 

majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki 

majątkowe w rozdz. 70095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki prawa handlowego SIM 

Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie przez 

Gminę Głogówek na pokrycie podwyższenia wkładu pieniężnego i objęcie przez nią             

w zamian za wniesiony wkład pieniężny udziałów” zmiany dokonuje się w związku                
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z planowanym otrzymanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na realizację ww zadania. 

3. Zmniejszeniem wydatków 

 Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, 

 Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 

50.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące,   

 Dział 757 – Różne rozliczenia, 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 

195.000,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące stanowiące wpłata poręczenie  dla kredytu 

udzielonego przez ALIOR Bank dla  Zakładu Komunalnego spółka z o.o. w Głogówku , 

zmiany dokonuje się w związku z częściowa spłata zobowiązania przez spółkę, 

 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące stanowiące 

dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

4. Zwiększeniem wydatków 

˗ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zwiększa 

się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 85.000,00 zł,  

˗  Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 87.000,00 zł,  

˗ Dział 855- Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3, zwiększa się 

wydatki na wynagrodzenia o kwotę 23.000,00 zł,  

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

działalność, o kwotę 700.000,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na 

realizację zadania pn. „Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład 

Komunalny Głogówek spółka z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółka Zakład 

Komunalny Głogówek spółka z o.o.”. Ww zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim tj. 

po 1.750.000,00 zł w każdym roku. Natomiast zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł 

wydatków w roku 2021 i zmniejszenie o tę kwotę w roku 2022 umożliwi spółce pokrycie 

wkładu własnego w realizowanych przez nią inwestycjach  bez konieczności zaciągania 

kredytu.  

 

Głogówek, 11 sierpnia 2021r. 

 

 

 


