UCHWAŁA NR XIV/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie 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. poz. 869) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się następujących
zmian
w
uchwale własnej nr III/21/2018
28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:

z dnia

1) zwiększa się dochody bieżące:

a)

Dział
Rozdz.

750 -Administracja publiczna
75023 -Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu)
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 35.000,00 zł
Rozdz. 75095 -Pozostała działalność
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 8.091,00 zł
-§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł
b)
Dział
756 -Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków
i opłat lokalnych

o kwotę

35.000,00 zł,

o kwotę

18.091,00 zł,

o kwotę

200.000,00 zł,

200.000,00 zł
Rozdz. 76521 -Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
-§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –
100.000,00 zł

o kwotę

100.000,00 zł,

Dział
801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 -Przedszkola
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 25.000,00 zł

o kwotę

25.000,00 zł,

o kwotę

15.000,00 zł,

o kwotę

12.662,78 zł,

-§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –

c)

d)

e)

Dział
852 -Pomoc społeczna
Rozdz.
852 -Domy pomocy społecznej
-§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
15.000,00 zł
Dział
926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 12.662,78 zł

2) zwiększa się dochodu majątkowe
a)
Dział
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Rozdz.

92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę

251.738,65 zł,

-§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich, 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 – 158.737,00 zł
-§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł – 93.001,65 zł
3) zwiększa się przychody:

a)

§ 952 -Przychody
z
o
320.000,00
zaciągniętych
kwotę
zł;
pożyczek
i
kredytów na rynku
krajowym
4) zmniejsza się wydatki:
a)
Dział
010 -Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.
01008 -Melioracje wodne

o
kwotę

13.000,00
zł

600 Transport i łączność
60004 -Lokalny transport
o
zbiorowy
kwotę
-Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: dotacje – 45.000,00 zł

45.000,00
zł

-Wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe –

13.000,00 zł
b)

Dział
Rozdz.

5) zwiększa się wydatki
a)

Dział

010 -Rolnictwo
i
łowiectwo
Rozdz.
01010 -Infrastruktura
o
wodociągowa
i
kwotę
sanitarna wsi
-Wydatki bieżące – 2.600,00 z, w tym: wydatki statutowe – 2.600,00 zł
Dział
Rozdz.

600 -Transport i łączność
60004 -Lokalny transport
o
zbiorowy
kwotę
-Wydatki bieżące – 45.000,00 z, w tym: wydatki statutowe – 45.000,00
zł
Rozdz.
60016 -Drogi
publiczne
o
gminne
kwotę
-Wydatki majątkowe – 27.137,00 zł
b)

750 -Administracja
publiczna
Rozdz.
75023 -Urzędy gmin (
o
miast i miast na
kwotę
prawach powiatu)
-Wydatki bieżące – 39.280,05 zł, w tym: wydatki statutowe –

2.600,00
zł,

45.000,00
zł,
27.137,00
zł

Dział
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39.280,05 zł
-Wydatki majątkowe – 165.000,00zł
Rozdz.

75095 -Pozostała
o
działalność
kwotę
-Wydatki bieżące – 30.091,00 zł, w tym: wydatki statutowe –
30.091,00 zł
c)

754 -Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz.
75412 -Ochotnicze straże
o
pożarne
kwotę
-Wydatki bieżące – 61.000,00zł zł, w tym: wydatki statutowe – 41.000,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
20.000,00 zł
-Wydatki majątkowe – 27.496,00 zł
d)

30.091,00
zł

Dział

757 -Obsługa
długu
publicznego
Rozdz.
75702 -Obsługa papierów
wartościowych,
o
kredytów i pożyczek
kwotę
jednostek samorządu
terytorialnego
-Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego –
50.000,00 zł

88.496,00
zł

Dział

e)

Dział
Rozdz.

801 -Oświata
i
wychowanie
80101 -Szkoły podstawowe

50.000,00
zł

o
kwotę

3.500,00
zł,

o
kwotę

43.200,00
zł,

o
kwotę

500,00 zł

o
kwotę

8.000,00
zł,

o
kwotę

31.240,08
zł,

o
kwotę

461.048,30
zł,

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

zł
Rozdz.

80104 -Przedszkola

-Wydatki bieżące – 43.200,00 zł, w tym: wydatki statutowe –

43.200,00 zł
f)

Dział
852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85216 -Zasiłki stałe
-Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki statutowe –

g)

500,00 zł

Dział

900 -Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
-Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł
Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami
-Wydatki bieżące – 31.240,08 zł, w tym: wydatki statutowe –

31.240,08 zł
Rozdz. 90005 -Ochrona
powietrza
atmosferycznego i klimatu
-Wydatki bieżące – 461.048,30 zł, w tym: wydatki statutowe –
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461.048,30 zł
Rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg

o
kwotę

2.400,00
zł,

o
kwotę

8.000,00
zł,

o
kwotę

30.000,00
zł,

-Wydatki bieżące – 2.400,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 2.400,00

zł
h)

Dział

921 -Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdz. 92195 -Pozostała działalność
-Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 8.000,00

zł
i)

Dział
926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe
-Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe –

30.000,00 zł
2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych
2019r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

na rok

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „ Zakup i montaż bramy garażowej w siedzibie OSP Racławice” na kwotę
754, rozdz. 76412) – Fundusz Sołecki;

27.496,00zł (Dział

2) Skreśla się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „ Remont drogi gminnej (ul. Zwycięstwa 51-57) Racławice Śląskie” na kwotę 27.496,00 zł (Dział
600, rozdz. 60016) – Fundusz Sołecki
3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. Wprowadzenie nowej – docelowej organizacji ruchu w mieście” o kwotę
600, rodz. 60016),

33.000,00 zł (Dział

b) pn. „Remont drogi gminnej – (dywanik asfaltowy)” o kwotę 21.633,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) –
Fundusz Sołecki,
c) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym: Ratusz (XVII w.): remont dachu
i wymiana instalacji odgromowej” o kwotę 165.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023),
d) pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Kierpniu”
6.400,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001),

o kwotę

e) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze” o kwotę 1.600,00 zł
(Dział 900, rozdz. 90001);
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2019”
uchwały wskazanej w ust. 1:

do

1) Wprowadza się przedsięwzięcie – wydatki majątkowe
a) Racławice Śląskie pn. „ Zakup i montaż bramy garażowej w siedzibie OSP Racławice” na kwotę
27.496,00zł (Dział 754, rozdz. 76412)
2) Skreśla się przedsięwzięcie – wydatki majątkowe
a) Racławice Śląskie: pn. „ Remont drogi gminnej (ul. Zwycięstwa 51-57) Racławice Śląskie” na kwotę
27.496,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),
3) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe
a) Szonów: pn. „Remont drogi gminnej – (dywanik asfaltowy)” o kwotę 21.633,00 zł (Dział 600, rozdz.
60016);
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4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na
2019rok ” do uchwały wskazanej w ust. 1
1) W części „Jednostki sektora finansów publicznych”, jednostki samorządu terytorialnego skreśla 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)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Informacji

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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