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Projekt 

Uchwała Nr  ………………   

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia  …………………     

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

         

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia                                     

27 sierpnia 2009r. o finansach publiczny ch (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 

1981) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

 

§1.1. Dokonuje  się   następujących      zmian      w     uchwale    własnej nr L/432/2021          

z dnia 22 grudnia 2021  roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022: 

 

1) zwiększa się przychody o łączna kwotę 656.872,00 zł 

  

a) § 950 − Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

 

o kwotę 

 

656.872,00 zł, 

      

2) zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 22.300,00 zł 

a) Dział 855 − Rodzina   

 § 0980 − Wpływy z tytułu zwrotów 

wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

 

 

o kwotę 

 

 

22.300,00 zł,  

      

3) zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę  49.450,00 zł 

a) Dział 855 − Rodzina   

 § 0970 − Wpływy z różnych dochodów o kwotę 22.300,00 zł, 

      

b) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
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 § 2440 − Dotacja otrzymana z państwowego 

funduszu celowego na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

27.150,00 zł,   

      

4) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 85.736,90 zł, w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 85.736,90 zł 

a) Dział 600 − Transport i łączność   

 Rozdz. 60004 − Lokalny transport zbiorowy o kwotę 34.580,70 zł,   

 − wydatki bieżące –  34.580,70 zł, w tym: wydatki związane     z 

realizacją zadań statutowych – 34.580,70 zł 

  

      

b) Dział 801 − Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80107 − Świetlice szkolne  o kwotę 9.000,00 zł,  

 − wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki związane         z 

realizacją zadań statutowych – 9.000,00 zł  

  

      

c) Dział 852 − Pomoc społeczna   

 Rozdz. 85213 − Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby  pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz          za 

osoby uczestniczące w zajęciach centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

27.000,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 27.000,00 zł, z w tym: wynagrodzenia        i 

składki od nich – 27.000,00 zł 

  

      

d) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90095 − Pozostała działalność o kwotę 15.156,20 zł,  

 − wydatki bieżące – 15.156,20 zł, w tym: wydatki związane     z 

realizacją zadań statutowych – 15.156,20 zł 
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5) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 769.758,90 zł, w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 201.076,24 zł, wydatki majątkowe 

568.682,66 zł 

a) Dział 600  Transport  łączność   

 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne o kwotę 8.826,48 zł, 

  wydatki majątkowe  – 8.826,48 zł, w tym: inwestycje           

i zakupy inwestycyjne – 8.826,48 zł 

  

      

b) Dział 750  Administracja publiczna   

 Rozdz. 75095  Pozostała działalność o kwotę 34.580,70 zł, 

  wydatki bieżące – 34.580,70 zł, w tym: wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych – 34.580,70 zł 

  

      

c) Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  

 Rozdz. 75412  Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500.000,00 zł, 

  wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, w tym: inwestycje        

i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł 

  

      

d) Dział 801  Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80101  Szkoły podstawowe o kwotę 30.000,00 zł,  

  wydatki majątkowe – 30.000,00 zł, w tym: inwestycje        

i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł 

  

      

e) Dział 852  Pomoc społeczna   

 Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby  pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz          za osoby 

uczestniczące w zajęciach centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

 

27.000,00 zł,  
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  wydatki bieżące- 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane                     

z realizacją zadań statutowych – 27.000,00 zł  

  

 Rozdz. 85219  Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8.200,00 zł  

  wydatki majątkowe – 8.200,00 zł, w tym: inwestycje              

i zakupy inwestycyjne – 8.200,00 zł 

  

      

f) Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza    

 Rozdz. 85415  Pomoc materialna dla uczniów               

o charakterze socjalnym 

 

o kwotę 

 

9.000,00 zł, 

  wydatki bieżące –  9.000,00 zł, w tym: świadczenia na 

rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł  

  

      

g) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90002 − Gospodarka odpadami o kwotę 29.322,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 29.322,00 zł, w tym: wydatki związane                     

z realizacją zadań statutowych – 29.322,00 zł 

  

 Rozdz. 90003 − Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 75.000,00 zł,  

 − wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym: wydatki związane                     

z realizacją zadań statutowych – 75.000,00 zł  

  

 Rozdz. 90095 − Pozostała działalność o kwotę 15.156,20 zł,  

 − wydatki majątkowe - 15.156,20 zł, w tym: inwestycje            

i zakupy inwestycyjne – 15.156,20 zł 

  

      

h) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz. 92120 − Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 

 

o kwotę 

 

25.000,00 zł,  

 − wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: dotacje – 

25.000,00 zł 

  

      

i) Dział 926 − Kultura fizyczna    

 Rozdz. 92601 − Obiekty sportowe o kwotę 7.673,52 zł, 
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 − wydatki bieżące – 1.173,54 zł, w tym: wydatki związane                     

z realizacją zadań statutowych –  1.173,54 zł 

  

 − wydatki majątkowe – 6.499,98 zł, w tym: inwestycje            

i zakupy inwestycyjne – 6.499,98 zł 

  

      

2. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych 

kwot z zakresu dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022r.”  do uchwały 

wskazanej w ust. 1 

1) W części „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”  wprowadza się 

dotację celową w kwocie 500.000,00 zł dla OSP Racławice Śląskie stanowiącą 

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

§ 6230);   

2) W części „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”  wprowadza się 

dotację celową w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 921, rozdz. 92120, § 2720) 

 

3. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 6 „Wykaz wydatków 

majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022r.”  do uchwały wskazanej               

w ust. 1: 

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:  

a) pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Św. Anny” na kwotę 8.826,48 zł (Dział 600, rozdz. 

60016) – FS Głogówek Winiary;  

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

Racławice Śląskie” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412);  

c) pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i korytarza w budynku Szkoły Podstawowej                

w Biedrzychowicach” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101);  

d) pn. „Adaptacja części korytarza na pomieszczenie kancelarii ogólnej w budynku Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Głogówku” na kwotę 8.200,00 zł (Dział 852, rozdz. 85219); 

e) pn. „Utworzenie placu zabaw z doposażeniem” na kwotę 26.306,02 zł (Dział 900, rozdz. 

90095) – FS Wierzch; 

f) pn. „Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku w Twardawie” na kwotę       

16.500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601; 
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2) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Utworzenie placu zabaw z przygotowaniem dokumentacji” na kwotę 11.149,82 zł 

(Dział 900, rozdz. 90095)  - FS Wierzch;  

b) pn.  „Odwodnienie przy szatni Fortuna Głogówek” na kwotę 10.000,02 zł (Dział 926, 

rozdz. 92601) - FS Głogówek Winiary; 

4. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2022”                       

do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące: 

a) pn. „Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw” na kwotę 15.156,20 zł (Dział 

900, rozdz. 90095) - Wierzch  

2) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Utworzenie placu zabaw z przygotowaniem dokumentacji” na kwotę 11.149,82 zł 

(Dział 900, rozdz. 90095)  - Wierzch 

b) „Odwodnienie przy szatni Fortuna Głogówek” na kwotę 10.000,02 zł (Dział 926, rozdz. 

92601)- Głogówek Winiary; 

3) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) „Odwodnienie przy szatni Fortuna Głogówek” na kwotę 1.173,54 zł (Dział 926, rozdz. 

92601)- Głogówek Winiary, 

4) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Św. Anny” na kwotę 8.826,48 zł (Dział 600, rozdz. 

60016) –  Głogówek Winiary; 

b) pn. „Utworzenie placu zabaw z doposażeniem” na kwotę 26.306,02 zł (Dział 900, rozdz. 

90095) –  Wierzch 

5) Inne zmiany: 

a) zadanie pn. „Zakup kamienia na drogi polne z przeznaczeniem na remonty cząstkowe tych 

dróg” otrzymuje nazwę „Zakup kamienia/flizeliny na drogi polne” ponadto skreśla się  § 

4300 i wprowadza § 6050, 

b) w zadaniu pn. „ Wykostkowanie terenu ma placu rekreacyjnym”  skreśla się dział 921, 

rodz. 92109, a wprowadza się dział 900, rozdz. 90095. 

 

§   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.  


