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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 2022 r. poz. 559, 583,.) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 

1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.), oraz w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 

r.      o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830)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 dochody bieżące o łączną kwotę 621.137,89 zł 

a) Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  

 § 2700 − Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

392.617,81 zł,  

 § 2170 − Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

5.000,00 zł 

b) Dział 801 − Oświata i wychowanie   

 § 0830 − Wpływy z usług o kwotę 542,08 zł,  



2 

 

 § 0960 − Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej  

 

 

o kwotę 

 

 

53.950,00 zł, 

 § 2020 − Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji 

rządowej 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

74.652,00 zł,  

      

c) Dział 852 − Pomoc społeczna   

 § 2170 − Środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

29.376,00 zł,  

 § 2700 − Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

40.000,00 zł,  

      

d) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 § 2710 − Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

10.000,00 zł,  

      

e) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
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 § 2710 − Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

15.000,00 zł,  

      

2) zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę  30.000,00 zł 

a) Dział 600 Transport i łączność   

 § 6300 − Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego         

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

10.000,00 zł,  

      

b) Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  

 § 0870 − Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

 

o kwotę 

 

10.000,00 zł,  

      

c) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 § 6300 − Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego         

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

5.000,00 zł,  

      

d) Dział 926 − Kultura fizyczna   
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 § 6300 − Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego         

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

5.000,00 zł 

      

3)  zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 20.000,00 zł, w tym: 

wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł 

a) Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90095  Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł,  

  wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, w tym: inwestycje            

i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł 

  

 

4) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 671.137,89 zł, w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 621.137,89 zł, wydatki majątkowe 

50.000,00 zł 

a) Dział 600  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  

 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł,  

  wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, w tym: inwestycje            

i zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł  

  

      

b) Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  

 Rozdz.  75412  Ochotnicze straże pożarne o kwotę 77.617,81 zł,  

  wydatki bieżące – 67.617,81 zł, w tym: wydatki związane         

z realizacją zadań statutowych – 67.617,81 zł 

  

  wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, w tym: inwestycje        

i zakupy inwestycyjne – 

  

 Rozdz. 75414  Obrona cywilna o kwotę 330.000,00 zł,  
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  wydatki bieżące – 330.000,00 zł, w tym: świadczenia         

na rzecz osób fizycznych – 330.000,00 zł 

  

      

c) Dział 801  Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80102  Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 542,08 zł,  

  wydatki bieżące – 542,08 zł zł, w tym: wydatki związane         

z realizacją zadań statutowych – 542,08 zł  

  

 Rozdz. 80195  Pozostała działalność o kwotę 128.602,00 zł, 

  wydatki bieżące – 128.602,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych – 128.602,00 zł 

  

      

d) Dział 852  Pomoc społeczna   

 Rozdz. 85295  Pozostała działalność o kwotę 69.376,00 zł, 

  wydatki bieżące – 69.376,00 zł, z w tym: świadczenia         

na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł 

  

      

e) Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90095  Pozostała działalność  o kwotę 15.000,00 zł,  

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

z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł  

  

  wydatki majątkowe – 5.000,00 zł, w tym: inwestycje            

i zakupy inwestycyjne – 5.000,00 zł 

  

      

f) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz. 92109 − Domy i środki kultury, świetlice              i 

kluby 

o kwotę 15.000,00 zł,  

 − wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane    

z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł  

  

      

g) Dział 926 − Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92601 − Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00 zł,  



6 

 

 − wydatki majątkowe – 25.000,00 zł, w tym: inwestycje            

i zakupy inwestycyjne – 25.000,00 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”  zwiększa się            

o kwotę 10.000,00 zł dotację celową dla OSP Racławice Śląskie stanowiącą 

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

§ 6230), 

 

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. „.Modernizacja drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a Głubczycką na kwotę 

5.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016), 

b) pn. „Modernizacja drogi gminnej od nr.149 nr.157” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 

60016), 

c) pn. „Utworzenie placu zabaw z doposażeniem”  na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 

90095), 

d) pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej n boisku sportowym w Głogowcu” na kwotę 5.000,00 zł 

(Dział 926, 92601); 

e) pn. „Wykonanie projektu szatni sportowej na boisku – Twardawa” na kwotę 20.000,00 zł 

(Dział 926, rozdz. 92601) – FS Twardawa; 

2) Zwiększa się wydatki  na zadanie inwestycyjne: 

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

Racławice Śląskie” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412); 

3) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Wykonanie projektu szatni sportowej na boisku – Twardawa” na kwotę 20.000,00 zł 

(Dział 900, rozdz. 90095) – FS Twardawa; 
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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. „Zakup kosy spalinowej” na kwotę 2.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – FS 

Głogowiec, 

2) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia –  wydatki  bieżące  

a) pn. „Zakup kostki brukowej” na kwotę 2.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – FS 

Głogowiec; 

3) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia –  wydatki majątkowe 

a) pn. „Wykonanie projektu szatni sportowej na boisku – Twardawa” na kwotę 20.000,00 zł 

(Dział 900, rozdz. 90095) – FS Twardawa; 

4) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia –  wydatki majątkowe   

a) pn. „Wykonanie projektu szatni sportowej na boisku – Twardawa” na kwotę 20.000,00 zł 

(Dział 926, rozdz. 92601) – FS Twardawa;  

 

5. § 14 uchwały wskazanej w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Upoważnia się Burmistrza Głogówka do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł, w tym do zaciągania 

kredytów pożyczek na:  

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  w wysokości 

2.077.966,00 zł, 

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości  922.034,00  zł, 

c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu  w wysokości 

do 2.000.000,00 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków                

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków 

majątkowych, 

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych                         

w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w 

ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja               

w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza  rok 2022, 

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych              

na rachunkach w innych bakach niż bank prowadzący obsługę gminy, 
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5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym 

dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu 

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terenie tego państwa, 

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków 

budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów 

inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy, w celu realizacji 

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terenie tego państwa 

 

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 


