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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, 1005, 1079, 1561) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 

ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 

1768) 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  454.000,00 zł 

  

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

217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

 

o kwotę 

 

454.000,00 zł, 

 

2) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 26.530,21 zł, w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 18.891,36 zł, wydatki majątkowe                

o kwotę 7.638,85 zł 

a) Dział 801  Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80101  Szkoły podstawowe o kwotę 6.308,19 zł, 

  wydatki majątkowe – 6.308,19 zł, w tym: inwestycje                  

i zakupy inwestycyjne – 6.308,19 zł 

  

      

b) Dział 852  Pomoc społeczna   

 Rozdz. 85219  Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.330,66 zł,  

  wydatki majątkowe – 1.330,66 zł w tym: inwestycje                  

i zakupy inwestycyjne – 1.330,66 zł 

  

      

c) Dział  855  Rodzina   
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 Rozdz. 85595  Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,  

  wydatki bieżące – 10.000,00 zł w tym: świadczenia              

na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł  

  

      

d) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz. 92109 − Domy i ośrodki kultury, świetlice                    

i kluby 

o kwotę 8.891,36 zł, 

 − wydatki bieżące – 8.891,36 zł, w tym: wydatki związane          

z realizacją zadań statutowych – 8.891,36 zł 

  

      

3) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 480.530,21 zł, w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 442.000,00 zł, wydatki majątkowe             

o kwotę  38.530,21 zł 

a) Dział  600  Transport i łączność   

 Rozdz. 60004  Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.000,00 zł,  

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

z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł 

  

      

b) Dział 750  Administracja publiczna   

 Rozdz. 75023  Urzędy gmin (miast i miast                     

na prawach powiatu) 

 

o kwotę 

 

293.656,77 zł, 

  wydatki bieżące –  290.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia         

i składki od nich – 100.000,00 zł,  wydatki związane                    

z realizacją zadań statutowych – 190.000,00 zł 

  

  wydatki majątkowe – 3.656,77 zł, w tym: inwestycje                  

i zakupy inwestycyjne – 3.656,77 zł 

  

      

c) Dział 801  Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80104 − Przedszkola o kwotę 12.000,00 zł, 

 − wydatki majątkowe – 12.000,00 zł, w tym: inwestycje                  

i zakupy inwestycyjne – 12.000,00 zł 

  

 Rozdz. 8013 − Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 44.000,00 zł,  
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 − wydatki bieżące – 44.000,00 zł w tym: świadczenia              

na rzecz osób fizycznych – 44.000,00 zł 

  

      

d) Dział 854 − Edukacyjna opieka wychowawcza   

 Rozdz. 85403 − Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze 

 

o kwotę 

 

64.000,00 zł,  

 − wydatki bieżące –  44.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia         

i składki od nich – 6.000,00 zł,  wydatki związane                    

z realizacją zadań statutowych – 38.000,00 zł 

  

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

i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł 

  

    

e) Dział 855  Rodzina   

 Rozdz. 85516  System opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 

 

o kwotę 

 

29.000,00 zł,  

  wydatki bieżące –  29.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia         

i składki od nich – 22.000,00 zł,  wydatki związane                    

z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł 

  

      

f) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz. 92109 − Domy i ośrodki kultury, świetlice                    

i kluby 

 

o kwotę 

 

2.873,44 zł, 

 − wydatki majątkowe – 2.873,44 zł, w tym: inwestycje                  

i zakupy inwestycyjne –2.873,44 zł 

  

      

g) Dział 926 − Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92601 − Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 20.000,00  zł, w tym: wydatki związane         

z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł  
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2. 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. „Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego” 

n a kwotę 230.456,77 zł (Dział 750, rozdz. 75023)’  

b) pn. Zakup i montaż zmywarki do Przedszkola Nr 3 w Głogówku” na kwotę 12.000,00 zł 

(Dział 801, rozdz. 80104),  

c) pn. „Zakup i montaż pieca c.o. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”             

na kwotę 20.000,00 zł (Dział 854, rozdz. 85403), 

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne 

a) pn. „Zakup  zestawów komputerowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku”      

o kwotę 4.669,34 zł (Dział 853, rozdz. 85219), jednocześnie zmienia się nazwę zadania 

inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie: „Cyfrowa Gmina - Zakup  zestawów 

komputerowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku” 

b) pn. „Zakup zestawów komputerowych  do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury                   

w Głogówku” o kwotę 2.873,44 zł (Dział 921, rozdz. 92109), które otrzymuje brzmienie: 

Cyfrowa Gmina - Zakup zestawów komputerowych  do Centrum  Kultury w Głogówku” 

3) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:  

a) pn. „Modernizacja serwera w Urzędzie Miejskim w Głogówku” na kwotę 6.000,00 zł 

(Dział 750, rozdz. 75023), 

b) pn. „Zakup programu do telekonferencji” na kwotę 5.500,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023),  

c) pn. „Zakup zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Głogówku” na kwotę 

144.300,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023), 

d) pn. „Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w  Głogówku” na kwotę 20.000,00 zł 

(Dział 750, rozdz. 75023), 

e) pn. „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Miejskim w Głogówku” na kwotę 

15.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023), 

f) pn. „Monitoring środowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Głogówku” na kwotę 

13.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023), 

g) pn. „BACKUP - Zakup licencji do programu szybkiego tworzenia i odzyskiwania danych 

z backupu wraz z macierzą dyskową, na której będą przechowywane kopie – Urząd Miejski 

w Głogówku” na kwotę 23.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023), 
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h) pn. „Modernizacja serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku” na kwotę 

6.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85219) 

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Zakup laptopów dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku” o kwotę  

6.308,19 zł” (Dział 801, rozdz. 80101), jednocześnie zmienia się nazwę zadania 

inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie: „Cyfrowa Gmina - Zakup laptopów                   

dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku”, 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

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

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 


