
Autopoprawka  

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

1. W § 1 ust.1 pkt 1 wprowadza się zmiany: 

zwiększa się dochody bieżące: 

a) 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 

 

o kwotę 

 

7.000,00 zł , 

2. W § 1 ust.1 pkt 2 wprowadza się zmiany: 

zwiększa się dochody majątkowe: 

a) Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

§ 0870 − Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

 

o kwotę 

 

13.151,16 zł, 

3. W § 1 ust.1 pkt 3 wprowadza się zmiany: 

zmniejsza się wydatki: 

a) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Rozdz. 92109 − Domy i ośrodki kultury, świetlice                 

i kluby 

o kwotę 17.848,84 zł, 

− wydatki majątkowe – 17.848,84 zł   

4. W § 1 ust.1 pkt 4 wprowadza się zmiany: 

zwiększa się wydatki: 

a) Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Rozdz. 75412 − Ochotnicze straże pożarne o kwotę 31.000, 00 zł,  

− wydatki majątkowe – 31.000,00 zł   

b) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  



Rozdz. 90001 − Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7.000,00 zł, 

− wydatki majątkowe – 7.000,00 zł   

 

5. 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 31.000,00 zł dla OSP Szonów stanowiącą 

dofinasowanie  zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (Dział 754, rozdz. 75412,         

§ 6230) 

6. 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. „Montaż hydrantu do tankowania samochodu pożarniczego OSP w Mochowie”           

na kwotę 7.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001), 

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: 

a)    pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP      

Szonów” na kwotę 31.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) 

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie” 17.848,84 zł (Dział 921, 

rozdz. 92109)– Fundusz Sołecki Szonów, 

4. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2021”                       

do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące: 

a) pn. „Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie” o kwotę 17.848,84 zł (Dział 

921, rozdz. 92109)–  Szonów,  

 

Uzasadnienie 

 

1. 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 o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się 

dochody bieżące, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 -  Gospodarka ściekowa i 



ochrona wód, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Montaż hydrantu                           

do tankowania samochodu pożarniczego OSP w Mochowie”, 

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0870 - Wpływy            

ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 13.151,16 zł zwiększa się dochody 

majątkowe, w dziale 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę  17.848,84 zł zmniejsza się wydatki 

majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Dobudowa garażu przy świetlicy 

wiejskiej w Szonowie”, jednocześnie o kwotę 31.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe 

stanowiące dotację dla OSP Szonów na realizację zadania inwestycyjnego                               

pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP 

Szonów” 

 

Głogówek 18 sierpnia 2021roku 

 

 

 


