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 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. 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.

75095

− Pozostała działalność

o kwotę

41.552,67 zł,

o kwotę

233.156,82 zł,

o kwotę

2.000,00 zł,

o kwotę

45.000,00 zł,

− § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych,

związków

powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
41.552,67 zł
3) zmniejsza się wydatki:
a)

Dział

600

Rozdz.

60016

− Transport i łączność
− Drogi publiczne gminne

− Wydatki majątkowe – 233.156,82 zł
Rozdz.

60095

− Pozostała działalność

− Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe
– 2.000,00 zł
4) zwiększa się wydatki
a)

Dział

600

Rozdz.

60004

− Transport i łączność
− Lokalny transport zbiorowy

− Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: dotacje – 45.000,00 zł

b)

Dział

754

− Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Rozdz.

75412

− Ochotnicze straże pożarne

o kwotę

1.660,50 zł

o kwotę

196.049,49 zł,

o kwotę

12.660,00 zł

o kwotę

339,50 zł,

o kwotę

21.000,00 zł,

− Wydatki bieżące – 1.660,50 zł, w tym: wydatki statutowe –
1.660,50 zł

c)

Dział

750

Rozdz.

75023

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

− Wydatki majątkowe – 196.049,49 zł

d)

Dział

757

Rozdz.

75704

− Oświata i wychowanie
− Rozliczenia

z

tytułu

poręczeń

i

gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
− Wydatki bieżące – 12.660,00 zł, w tym wydatki z tytułu
poręczeń i gwarancji – 12.660,00 zł zł

e)

Dział

900

 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Rozdz.

90095

 Pozostała działalność

 Wydatki bieżące – 339,50 zł, w tym: wydatki statutowe
–

f)

Dział

339,50 zł

921

 Kultura

i

ochrona

dziedzictwa

narodowego
Rozdz.

92109

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby

 Wydatki majątkowe – 21.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych
na rok 2019r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku” o kwotę 196.049,49 zł,
jednocześnie zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie „Modernizacja
budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym: Ratusz (XVII w.): remont dachu i
wymiana instalacji odgromowej”
b) pn. „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śl.” o kwotę
21.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109)
2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Remont i naprawa drogi gminnej wewnętrznej” na kwotę 17.000,00 zł (Dział 600,
rozdz. 60016);
3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów” o kwotę 208.156,82 zł (Dział 600,
rozdz. 60016);
3) Skreśla się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Trakty komunikacyjne z Rynku do ulicy Dąbrowskiego – przełożenie kostki – Reja
i Sienkiewicza” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),
b) pn.„ Wykonanie parkingu przy boisku sportowym (asfalt) na kwotę 17.000,00 zł (Dział
600, rozdz. 60016) Fundusz Sołecki;
3.

Dokonuje się

następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2019”

do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Wprowadza się przedsięwzięcia – wydatki majątkowe:
a) Kazimierz: „Remont i naprawa drogi gminnej wewnętrznej” na kwotę 17.000,00 zł
(Dział 600, rozdz. 60016),
2) Wprowadza się przedsięwzięcia – wydatki bieżące
a)

Mochów: Zakup szafek do OSP Mochów na kwotę 1.660, 50 zł (Dział 654, rozdz.
75412);

3) Zwiększa się nakłady w przedsięwzięciu - wydatki bieżące

a) Mochów: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych o kwotę 339,50 zł (Dział 900,
rozdz. 90095);
4) Skreśla się przedsięwzięcie – wydatki bieżące
a) Mochów: Wykonanie witaczy na kwotę 2.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095);
5) Skreśla się przedsięwzięcie – wydatki majątkowe
a) Kazimierz „ Wykonanie parkingu przy boisku sportowym (asfalt) na kwotę
17.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

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 dotację w kwocie 45.000,00 zł na wydatki bieżące dla Powiatu
Prudnickiego stanowiącą pomoc finansową na organizację publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (Dział 600, rozdz. 60004, § 2320).
5. W § 10 wprowadza się pkt. 5 o brzmieniu:
„Poręczenia kredytu z Alior Banku w kwocie 630.595,00 zł udzielonego Zakładowi
Komunalnemu Głogówek spółka

z o. o. z siedzibą w Głogówku”.

§ 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.

