
 

Projekt  

Uchwała Nr  ……………….   

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia  ……………………...    

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/188/2019      

z dnia 23 grudnia 2019  roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020: 

 

1) zwiększa się dochody bieżące: 

a) Dział 750 − Administracja publiczna   

 § 0960 − Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej 

 

 

o kwotę 

 

 

240.300,00 zł, 

      

b) Dział  854 − Edukacyjna opieka wychowawcza   

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

      

2) zmniejsza się dochody bieżące  

a) Dział 801 − Oświata i wychowanie   

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

 

3) zmniejsza się dochody majątkowe   

a) Dział 754 − Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  

  

 

 



 § 6330 − Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

6.300,00 zł, 

      

4) zmniejsza się wydatki:   

a) Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa   

 Rozdz. 70005 − Gospodarka gruntami                                      

i nieruchomościami 

 

o kwotę 

 

50.529,00  zł, 

 − Wydatki bieżące – 50.529,00 zł, w tym: wydatki statutowe 

– 50.529,00 zł 

  

      

b) Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  

 Rozdz. 75412  Ochotnicze straże pożarne o kwotę 13.000,00 zł, 

  wydatki majątkowe – 13.000,00 zł    

       

c) Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90095  Pozostała działalność o kwotę 11.574,00 zł, 

  wydatki bieżące – 11.574,00 zł, w tym: wydatki 

statutowe – 11.574,00 zł 

  

      

d) Dział 926  Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92601  Obiekty sportowe o kwotę 44.000,00 zł 

  Wydatki majątkowe – 44.000,00 zł   

      

5) zwiększa się wydatki 
 

a) Dział 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie            

w energii elektryczną, gaz i wodę 

  

 Rozdz. 40095  Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł, 

  wydatki majątkowe – 50.000,00 zł   



      

b) Dział 750  Administracja publiczna   

 Rozdz. 75023  Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

 

o kwotę 

 

200.000,00 zł, 

  wydatki majątkowe – 200.000,00 zł   

      

c) Dział 801  Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80101  Szkoły podstawowe o kwotę 6.000,00 zł, 

  wydatki majątkowe – 6.000,00 zł   

 Rozdz. 80104  Przedszkola o kwotę 30.000,00 zł, 

  wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki 

statutowe – 30.000,00 zł 

  

      

d) Dział 855  Rodzina   

 Rozdz. 85501  Świadczenia wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł, 

  wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki 

statutowe –  10.000,00 zł 

  

 Rozdz. 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe                               

z ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

15.000,00 zł, 

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

statutowe – 15.000,00 zł 

  

      

e) Dział  900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90095  Pozostała działalność o kwotę            529,00 zł, 

  wydatki bieżące – 529,00 zł, w tym: wydatki statutowe 

–  529,00 zł 

  

      

f) Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  



 Rozdz. 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

 

o kwotę 

 

      41.574,00 zł, 

  wydatki majątkowe – 41.574,00 zł   

      

 2.   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. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym 

termomodernizacja” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023); 

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjnego: 

a) pn. „Modernizacja dróg gminnych”  kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016), 

b) pn. „Wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie gazowe w budynku OSP w Głogówku”             

o kwotę 13.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412), 

3) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji stadionu Fortuna w Głogówku” na kwotę 

44.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) 

4) Wprowadza się  zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Wykonanie przyłącza gazowego do budynku komunalnego położonego w Głogówku 

przy ul. Konopnickiej 4” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 400, rozdz. 40095), 

b) pn. „ Strefa płatnego parowania ul Zamkowa” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 

60016), 

c) pn. „Wymiana źródła ciepła na gazowy w budynku Sali gimnastycznej SP Nr 2                     

w Głogówku)” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101), 

d) pn. „Modernizacja i doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Starych Kotowicach” 

na kwotę 41.574,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Fundusz sołecki; 

 

3. 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) „.Remont i doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej” na kwotę 11.574,00 zł (900, 

rozdz. 90095) – Stare Kotkowice, 

2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) „Modernizacja i doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Starych Kotowicach”             

na kwotę 41.574,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Stare 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.         

 

 

 

 


