UCHWAŁA NR X/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500, z 2019 r. poz. 506) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, 534, 869) 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:
Dział
750 Administracja publiczna
Rozdz.
75095 Pozostała działalność
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
123.200,00 zł;

o kwotę

123.200,00 zł

o kwotę

589.037,63 zł

o kwotę

500.000,00 zł

o kwotę

175.999,64 zł

o kwotę

119.000,00 zł

o kwotę

40.000,00 zł

o kwotę

58.000,00 zł

o kwotę

525.000,00 zł

2) zwiększa się dochodu majątkowe
Dział
600 Transport i łączność
Rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) – 589.037,63 zł;
3) zmniejsza się dochody majątkowe
Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad nimi
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Głogówek,
zamek…MKiDN) – 500.000,00 zł;
4) zwiększa się przychody:
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
5) zmniejsza sie wydatki:
a)

Dział
600 Transport i łączność
Rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe – 119.000,00 zł
Rozdz.
60095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł;
b)

Dział
801 Oświata i wychowanie
Rozdz.
80104 Przedszkola
Wydatki majątkowe – 58.000,00 zł;
c)
Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rodz.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad nimi
Wydatki majątkowe – 525.000,00 zł;
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6) zwiększa się wydatki
a)
Dział
700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wydatki bieżące – 55.000,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 55.000,00 zł
Wydatki majątkowe – 175.999,64 zł;
b)

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki bieżące – 123.200,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 123.200,00 zł
Wydatki majątkowe – 10.980,00 zł;
c)

Dział
Rozdz.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz.
75405 Komendy powiatowe Policji
Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym:
w tym: dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł
Rozdz.
75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące – 6.400,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 6.400,00 zł
Rozdz.
75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące – 40.000,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 40.000,00 zł;

o kwotę

230.999,64 zł

o kwotę

134.180,00 zł

o kwotę

10.000,00 zł

o kwotę

6.400,00 zł

o kwotę

40.000,00 zł

o kwotę

264.257,63 zł

Dział

d)

Dział
852 Pomoc społeczna
Rozdz.
85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące – 620,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 620,00 zł
Wydatki majątkowe – 263.637,63 zł;
e)

Dział

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz.
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące – 8.000,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 8.000,00 zł
Rozdz.
90002 Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące – 182.000,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 182.000,00 zł
Rozdz.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
Wydatki bieżące – 130.000,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 130.000,00 zł
Rozdz.
90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące – 4.400,00 zł,
w tym: wydatki statutowe – 4.400,00 zł;
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdz.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.

o kwotę

8.000,00 zł

o kwotę

182.000,00 zł

o kwotę

130.000,00 zł

o kwotę

4.400,00 zł

o kwotę

120.000,00 zł

f) Dział

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.” do
uchwały wskazanej w ust. 1:
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1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Modernizacja placu postojowego w Głogówku przy ulicy Dworcowej” na kwotę 63.000,00 zł (Dział
600, rozdz. 60016),
b) pn. „Modernizacja schodów w Przedszkolu Publicznym w Racławicach Śląskich – oddział zamiejscowy
w Wierzchu” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104),
c) pn. „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich” na kwotę 70.000,00 zł
(Dział 921, rozdz. 92109),
d) pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejską w sołectwie Tomice” na kwotę 50.000,00 zł (Dział
921, rozdz. 92109);
2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach dok, audyt, wykonanie”
o kwotę 175.999,64 zł (Dział 700, rozdz. 70005),
b) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku” o kwotę 10.980,00 zł (Dział 750, rozdz.
75023),
c) pn. „ Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu
dziennego dla seniorów w Głogówku” o kwotę 263.637,63 zł (Dział 852, rozdz. 85295);
3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów” o kwotę 182.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),
b) pn. „Nabycie udziałów w spółce prawa handlowego Przedsiębiorstwo Komunikacji samochodowej
w Głubczycach sp. z o.o.” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095),
4) Skreśla się zadanie inwestycyjne
a) pn. „Modernizacja kuchni Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich” na kwotę 70.000,00 zł
(Dział 801, rozdz. 80104),
b) pn. „Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części zachodniej III etap” na
kwotę 525.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120);
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2019” do uchwały wskazanej
w ust. 1:
1) Skreśla się przedsięwzięcia:
a) pn. „Utworzenie pomieszczenia gospodarczego (Pracownia artystyczna „Winiary”) na kwotę
34.296,00 zł (Dział 921 ,rozdz. 92195) – Winiary,
2) Wprowadza się przedsięwzięcia:
a) pn. „Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej” na kwotę 34.296,00 zł (Dział 921,
rozdz. 92195) – Winiary,
4. 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 Policji w Prudniku, na
dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji (Dział 754, rozdz. 75405, § 2300).
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§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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