
UCHWAŁA NR XX/203/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1303, 1517, 1696, 1815) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej nr XIX/188/2020 z dnia 23 grudnia 2019  
roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:

1) zwiększa się dochody bieżące:

a) Dział 801 -Oświata i wychowanie
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie 

z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego o kwotę 39.000,00 zł,

§ 0830 -Wpływy z usług o kwotę 50.000,00 zł,

b) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

§ 2007 -Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205

o kwotę 240.924,30 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe
a) Dział 750 -Administracja publiczna 

§ 6257 -Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

o kwotę 192.215,24 zł,

3) zwiększa się przychody
a) § 955 -Wolne środki, o których mowa w 

art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.478.151,79 zł,
4) zmniejsza się wydatki:
a) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami o kwotę 35.890,60  zł,

-Wydatki bieżące – 35.890,60 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 35.890,60 zł
Rozdz. 70095 -Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł,
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-Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 45.000,00 zł

c) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 16.800,00 zł,
-wydatki bieżące: - 16.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 4.000,00 zł, wydatki statutowe – 
12.800,00 zł 

d) Dział 852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.926,00 zł,
-wydatki bieżące – 4.926,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 4.926,00 zł

e) Dział 855 -Rodzina
Rozdz. 85513 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczeni rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy  dnia 4 kwietnia 
2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów o kwotę 142.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 142.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 142.000,00 zł

f) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Rozdz. 90095 -Pozostała działalność o kwotę 16.830,00 zł,
-Wydatki bieżące – 16.830,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 16.830,00 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 
statutowe – 20.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki

a) Dział 600 -Transport i łączność
Rozdz. 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 5.000,00 zł,

-wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 279.000,00 zł,

-wydatki majątkowe – 279.000,00 zł
Rozdz. 60095 -Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł,

-wydatki majątkowe 80.000,00 zł

b) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami                               i 

nieruchomościami o kwotę 35.890,60 zł,
-Wydatki majątkowe – 35.890,60 zł
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c) Dział 750 -Administracja publiczna
Rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) o kwotę 198.312,55 zł,
-wydatki majątkowe – 198.312,55 zł
Rozdz. 75095 -Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
45.000,00 zł

d) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 16.800,00 zł,
-wydatki majątkowe – 16.800,00 zł

e) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 45.500,00 zł,

-wydatki majątkowe – 45.500,00 zł 
Rozdz. 80104 -Przedszkola o kwotę 39.000,00 zł,

-wydatki bieżące – 39.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
39.000,00 zł
Rozdz. 80113 -Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.979,00 zł,

-wydatki bieżące – 15.979,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz 
osób fizycznych – 15.979,00 zł
Rozdz. 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 34.021,00 zł,
-wydatki bieżące 34.021,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
34.021,00 zł

f) Dział 852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.926,00 zł,

-wydatki bieżące – 4.926,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz 
osób fizycznych – 4.926,00 zł
Rozdz. 85295 -Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł,

-wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

g) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Rozdz. 90003 -Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 90.000,00 zł,
-wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
90.000,00 zł
Rozdz. 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego

o kwotę 461.048,30 zł,
-wydatki bieżące  -  461.048,30 zł
Rozdz. 90095 -Pozostała działalność o kwotę 368.000,00 zł,

-wydatki majątkowe – 368.000,00 zł

h) Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 8.830,00 zł,

-wydatki bieżące – 8.830,00  zł, w tym: wydatki statutowe – 
8.830,00 zł

i) Dział 926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł,
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-wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

2.  Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot i zakres dotacji   na 
2020 rok” do uchwały wskazanej w ust. 1

1) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację dla 
Samorządu Województwa Opolskiego dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej  nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w części dotyczącej budowy ścieżki pieszo-
rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania na Głogowiec” (Dział 600, rozdz. 60013, § 
6630)

3.  Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań  inwestycyjnych na rok 
2020r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w części dotyczącej 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania na Głogowiec” 
o kwotę 5.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60013),

b) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku” o kwotę 198.312,55 zł (Dział 750, 
75023), jednocześnie zmienia się treść zadania, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja budynku 
Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym termomodernizacja” ,

2) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

a) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w Głogówku” otrzymuje brzmienie: Budowa placu zabaw 
przy ul. Spółdzielczej w Głogówku”

3) Wprowadza się  zadania inwestycyjne:

a) pn. „PT przebudowy drogi gminnej ul. Korfantego w Głogówku” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, 
rozdz. 60016),

b) pn. „Zmiana organizacji ruchu – Głogówek Śródmieście” na kwotę 49.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016),

c) pn. „Modernizacja dróg gminnych” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

d) pn. „Zakup i montaż parkomatów w strefie płatnego parkowania” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, 
rozdz. 60095),

e) pn. „Zakup nieruchomości” na kwotę 35.890,60 zł (Dział 700, rozdz. 70005),

f) pn. „Zakup toru MDF CTIF w Mochowie” na kwotę 16.800,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),

g) pn. „Modernizacja klatki schodowej w I budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogówku” na kwotę 
45.500,00 zł (Dział 801, rodz. 80101),

h) pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego w Głogówku” 
na kwotę 150.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85295),

i) pn. „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach” na kwotę 
8.000,00 zł (900, rozdz. 90095) – Fundusz sołecki,

j) pn. „Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o.” na 
kwotę 360.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095),

k) pn. „Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Szonów” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 
92601),

4. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2020” do uchwały 
wskazanej w ust. 1:

1) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące

a) „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej” na kwotę 8.000,00 zł (900, rozdz. 90095) – 
Nowe Kotkowice,,

b) „Zakup stołów i ławek” o kwotę 1.500,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Tomice,
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c) „Zakup akcesoriów do świetlicy wiejskiej (grill, perkalator, termosy)” o kwotę 3.600,00 zł (Dział 900, 
rozdz. 90095) – Tomice,

d) „Wyposażenie świetlicy” i kwotę 3.730,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Tomice,

2) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące

a) „Wyposażenie świetlicy” na kwotę 8.830,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Tomice,

3) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

a) „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach” na kwotę 
8.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Nowe Kotkowice,

§ 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.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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