Projekt
Uchwała Nr ……………….
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ……………………...
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018r. –poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 94, art. 257
pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.
2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326)
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących

zmian

w

uchwale

własnej nr III/21/2018

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:
1) zwiększa się dochody bieżące:
a)
Dział
750  Administracja publiczna
Rozdz.

75023

 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

 §

0950

-

Wpływy

z

tytułu

kar,

o kwotę

2.460,50 zł,

o kwotę

20.000,00 zł;

o kwotę

3.068,96 zł;

o kwotę

3.200,00 zł,

odszkodowań

wynikających z umów – 2.460,50 zł

b)

Dział

855
85501

 Rodzina
 Świadczenia wychowawcze

 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
20.000,00 zł
2) zwiększa się przychody:
§
955  Wolne środki, o których mowa w
art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy
3) zmniejsza się wydatki:
a)

Dział

750

Rozdz.

75023

 Administracja publiczna
 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

1

 Wydatki bieżące – 3.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia
i składki od nich – 3.200,00 zł
Rozdz.

75075

 Promocja

samorządu

jednostek

terytorialnego

o kwotę

10.000,00 zł,

o kwotę

35.000,00 zł,

o kwotę

30.00000 zł;

o kwotę

70.529,46 zł,

o kwotę

10.000,00 zł,

o kwotę

3.200,00 zł,

 Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki
statutowe – 10.000,00 zł
Rozdz.

75095

 Pozostała działalność

 Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki
statutowe – 35.000,00 zł
b)

Dział

926

Rozdz.

92605

 Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

 Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki
statutowe – 30.000,00 zł
4) zwiększa się wydatki
a)

Dział

700

Rozdz.

70005

 Gospodarka mieszkaniowa
 Gospodarka

gruntami

i nieruchomościami
 Wydatki bieżące – 70.529,46 zł, w tym: wydatki statutowe –
70.529,46 zł

b)

Dział

754

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Rozdz.

75411

 Komendy

powiatowe

Państwowej

Straży Pożarnej
 Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje na
zadania bieżące – 10.000,00 zł

c)

Dział

852

Rozdz.

85295

 Pomoc społeczna
 Pozostała działalność

 Wydatki bieżące – 3.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia
i składki od nich – 3.200,00 zł
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d)

Dział

855

Rozdz.

85501

 Rodzina
 Świadczenia wychowawcze

o kwotę

20.000,00 zł;

 Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe –
20.000,00 zł
2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych
na rok 2019r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
a) Zadanie pn. „ Termomodernizacja ratusza (wymiana okien, remont dachu) dok. +
audyt” otrzymuje brzmienie „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku”;

3.

Dokonuje się

następujących zmian w załączniku nr 8 „Zestawienie kwot i zakres

dotacji na 2019 rok” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) W części „Jednostki sektora finansów publicznych”, Jednostki samorządu terytorialnego
wprowadza się dotacje w kwocie 10.000,00 zł na wydatki bieżące dla Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku, na dofinansowanie do zakupu paliwa i środków
pianotwórczych (Dział 754, rozdz. 75411, § 2300).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku.
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