
UCHWAŁA NR XI/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 14 czerwca 2019 r.

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, poz. 2500, 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 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:

a) Dział 750 -Administracja publiczna
Rozdz. 75011 -Urzędy wojewódzkie o 

kwotę
8,00 zł,

-§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8,00 zł
Rozdz. 75095 -Pozostała działalność o 

kwotę
12.490,00 zł,

-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 12.490,00 zł

b) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o 

kwotę
7.569,05 zł,

-§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów – 7.569,05 zł
Rozdz. 80104 -Przedszkola o 

kwotę
4.316,37 zł,

-§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów – 400,00 zł
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.916,37 zł
Rozdz. 80110 -Gimnazja o 

kwotę
13.674,41 zł, 

-§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów – 1.736,32 zł
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 11.938,09 zł

c) Dział 852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze
o 

kwotę
6.000,00 zł,

-§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 
6.000,00 zł

d) Dział 855 -Rodzina
Rozdz. 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia       

z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne       o 77.000,00 zł,
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i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę
-§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 
77.000,00 zł
Rozdz. 85505 -Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 515,76 zł,

-§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów – 515,76 zł

2) zwiększa się dochodu majątkowe

a) Dział 926 -Kultura fizyczna 
Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.236,59 zł,

-§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 
9.236,59 zł       

3) zmniejsza się wydatki:
a) Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 96.124,09 zł,
-Wydatki majątkowe – 96.124,09 zł

-
b) Dział 750 -Administracja publiczna

Rozdz. 75095 -Pozostała działalność o kwotę 3.500,00 zł,
-Wydatki bieżące – 3.500,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
3.500,00 zł

4) 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

b) Dział 750 -Administracja publiczna
Rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
o kwotę 57.589,41 zł,

-Wydatki bieżące – 57.589,41 zł, w tym: wydatki statutowe – 
57.589,41 zł

c) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 -Pozostała działalność o kwotę 3.500,00 zł

-Wydatki bieżące – 3.500,00 zł, w tym wydatki statutowe – 
3.500,00 zł

d) Dział 801 -Świata i wychowanie
Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 16.342,61 zł,

-Wydatki bieżące – 16.342,61 zł, w tym wydatki statutowe – 
16.342,61 zł
Rozdz. 80102 -Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.689,63 zł

-Wydatki bieżące – 6.689,63 zł zł, w tym wydatki statutowe – 
6.689,63 zł
Rozdz. 80104 -Przedszkola o kwotę 400,00  zł, 

-Wydatki bieżące – 400,00 zł, w tym wydatki statutowe – 
400,00 zł
Rozdz. 80110 -Gimnazja o kwotę 1.736,32 zł,

-Wydatki bieżące – 1.736,32 zł, w tym wydatki statutowe – 
1.736,32 zł
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d) Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85417 -Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 2.052,27 zł,

-Wydatki bieżące – 2.052,27 zł, w tym: wynagrodzenia               
i składki od nich – 2.052,27 zł

e) Dział 855 -Rodzina
Rozdz. 85505 -Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 907,03 zł,
-Wydatki bieżące – 907,03 zł, w tym: wydatki statutowe –    
907,03  zł 

g) Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

o kwotę 109.117,00 zł,

-Wydatki bieżące – 68.884,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
68.884,00 zł
-Wydatki majątkowe – 40.233,00 zł

h) Dział 926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 27.100,00 zł,
-Wydatki majątkowe – 27.100,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 
2019r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadanie 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” na 
kwotę 5.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60013),

b) pn. „Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung”) na kwotę 12.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) Fundusz 
Sołecki,

c) pn. „ Remont skrzyżowania na drodze gminnej” na kwotę 10.000,00 (Dział 600, rozdz. 60016) Fundusz 
Sołecki,

d) pn. „ Remont dróg gminnych” na kwotę 19.411,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) Fundusz Sołecki,

e) pn.„ Wykonanie parkingu przy boisku sportowym (asfalt) na kwotę 17.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016) Fundusz Sołecki,

f) pn. „ Przebudowa chodnika w Mionowie” na kwotę 14.028,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) Fundusz 
Sołecki,

g) pn. „ Remont drogi gminnej (ul. Zwycięstwa 51-57) ” na kwotę 27.496,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) 
Fundusz Sołecki,

h) pn. „Remont drogi gminnej – (dywanik asfaltowy)” na kwotę 15.767,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) 
Fundusz Sołecki,

i) pn. „ Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowej” na kwotę 19.583,00 zł (Dział 600, 
rozdz. 60016) Fundusz Sołecki,

j) pn. „Remont drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości But” na kwotę 21.023,00 zł 
(Dział 600, rozdz. 60016) Fundusz Sołecki,

k) pn. „Głogówek Remont dróg gminnych” na kwotę 26.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) Fundusz 
Sołecki,

l) pn. „Iluminacja elewacji zamku w Głogówku” na kwotę 40.233,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120),
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m) pn. „ Zakup i montaż zaworu elektrycznego – przepustnica z krańcówkami – Kąpielisko Miejskie 
w Głogówku” na kwotę 27.100,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) ;

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów” o kwotę 278.432,09 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

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) Biedrzychowice „Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung”) na kwotę 12.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016),

b) Biedrzychowice „ Remont skrzyżowania na drodze gminnej” na kwotę 10.000,00 (Dział 600, rozdz. 
60016),

c) Dzierżysławice „ Remont dróg gminnych” na kwotę 19.411,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

d) Kazimierz „ Wykonanie parkingu przy boisku sportowym (asfalt) na kwotę 17.000,00 zł (Dział 600, 
rozdz. 60016),

e) Mionów „ Przebudowa chodnika w Mionowie” na kwotę 14.028,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

f) Racławice Śląskie „ Remont drogi gminnej (ul. Zwycięstwa 51-57) ” na kwotę 27.496,00 zł (Dział 600, 
rozdz. 60016),

g) Szonów „Remont drogi gminnej – (dywanik asfaltowy)” na kwotę 15.767,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016),

h) Wróblin „ Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowej” na kwotę 19.583,00 zł (Dział 
600, rozdz. 60016),

i) Zawada „Remont drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości But” na kwotę 
21.023,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

j) Oracze – Głogówek Remont dróg gminnych” na kwotę 26.000,00 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 5.000,00 zł na wydatki majątkowe dla samorządu Województwa Opolskiego stanowiącą 
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).

§ 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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