UCHWAŁA NR XLVI/405/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 1 października 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 2009 r. 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 o łączną kwotę 331.720,12 zł:
a)
Dział
020 ˗ Leśnictwo
§
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
b)
c)

d)

700 ˗ Gospodarka mieszkaniowa
0920 ˗ Wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę

5.000,00 zł,

Dział
§

710 ˗ Działalność usługowa
0580 ˗ Wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

o kwotę

393,00 zł,

0970 ˗ Wpływy z różnych dochodów

o kwotę
o kwotę

4.200,00 zł,
6.677,00 zł,

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

250.000,00 zł,

o kwotę

31.150,00 zł,

o kwotę

1.232,07 zł,

Dział
§

Dział

§
f)

g)

3.316,88 zł,

Dział
§

§
e)

o kwotę

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

Dział
§

758 ˗ Różne rozliczenia
2920 ˗ Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dział
§

852 ˗ Pomoc społeczna
0940 ˗ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych
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h)

Dział
§
§

855 ˗ Rodzina
0920 ˗ Wpływy z pozostałych odsetek
0940 ˗ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych

o kwotę

3.005,40 zł,

o kwotę

26.745,77 zł,

o kwotę

3.316,88 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 3.316,88 zł:

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

3) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 27.400,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 27.400,00 zł:

a)

b)

Dział
Rozdz.

750 ˗Administracja publiczna
75023 ˗Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
˗wydatki bieżące – 17.400,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 17.400,00 zł
Dział
Rozdz.

921
92109

˗Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
˗Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę

17.400,00 zł,

o kwotę

10.000,00 zł,

˗wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych –10.000,00 zł
4) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 355.803,24 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.403,24 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 45.400,00 zł:

a)

700 -Gospodarka mieszkaniowa
70005 -Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
-wydatki bieżące – 8.900,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 8.900,00 zł
b)

c)

d)

Dział
Rozdz.

Dział
Rozdz.

750 ˗Administracja publiczna
75022 ˗Rady gmin (miast i miast na
˗prawach powiatu
˗wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz
osób fizycznych – 10.000,00 zł

o kwotę

8.900,00 zł,

o kwotę

10.000,00 zł,

754 ˗Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz.
75412 ˗Ochotnicze straże pożarne
˗wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

o kwotę

5.000,00 zł

Dział
855
˗Rodzina
Rozdz.
85501 ˗Świadczenia wychowawcze
˗wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wydatki związane z

o kwotę

4.500,00 zł,

Dział
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realizacją zadań statutowych – 4.500,00 zł
e)

Dział

900

˗Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
Rozdz.
90015 ˗Oświetlenie ulic, placów i dróg
˗wydatki bieżące – 250.853,24 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 250.853,24 zł
Rozdz.
90095 ˗Pozostał działalność
˗wydatki majątkowe – 13.000,00 zł
f)

Dział

921

250.853,24 zł,

o kwotę

13.000,00 zł,

o kwotę

15.000,00 zł,

o kwotę

48.550,00 zł,

˗Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
Rozdz.
92109 ˗Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
˗wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
g)

o kwotę

Dział
926
˗Kultura fizyczna
Rozdz.
92601 ˗Obiekty sportowe
˗wydatki bieżące – 31.150,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 31.150,00 zł
˗wydatki majątkowe – 17.400,00 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:
a) pn. „Brukowanie placu rekreacyjnego w Mochowie” na kwotę 13.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095),
b) pn. „Budowa ogrodzenia wraz z murem oporowym wokół świetlicy położonej w Głogówku przy ul.
Głubczyckiej 45” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 921 rozdz. 92109),
c) pn. „Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku sportowym w Twardawie” na kwotę
17.400,00 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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