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 Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z: 

1. Zwiększeniem dochodów bieżących: 

 Dział 801 – Oświata  i wychowanie, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , o kwotę 123.919,25 zł, 

jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki  bieżące w dziale 801 – Oświata i 

wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zmiany dokonano w związku z zawartą 

umową pomiędzy gminą Głogówek, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na mocy 

której gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, 

do nauki w trybie zdalnym,  

 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2320 - Dotacje celowe 

otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

5.000,00 zł, zmiany dokonuje się na podstawie umowy zawartej z powiatem prudnickim, 

który udzielił gminie pomocy finansowej na dofinansowanie wkładu własnego                        

w projekcie pn. „ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2020-2022”,     

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych: 

˗ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 6620 - Dotacje 

celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane                      

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.000,00 zł, zmiany dokonuje się na podstawie 

umowy zawartej z powiatem prudnickim, który udzielił gminie pomocy finansowej na 

dofinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. „ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

– Opolskie 2020-2022”,  

˗ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6620 - Dotacje celowe 

otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody 

majątkowe o kwotę 2.000,00 zł, zmiany dokonuje się na podstawie umowy zawartej               

z powiatem prudnickim, który udzielił gminie pomocy finansowej                                                 

na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. „ Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie 2020-2022” 

3. Zmniejszeniem wydatków: 
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 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 102.000,00 zł, zmiany dokonuje się w związku                

z uzyskanymi oszczędnościami, 

 Dział 855 – Rodzina, rozdz.  85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 3.200,00 zł 

zmniejsza się wydatki bieżące, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące             

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 

4. Zwiększeniem wydatków: 

 Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, o kwotę 

90.000,00 zł zwiesza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się z związku z możliwym 

zwiększeniem kwoty rekompensaty należnej dla PKS_u Głubczyce,  

 Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast                

na prawach powiatu) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe 

przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego           

w Głogówku, w tym termomodernizacja” , zmiany dokonuje się w związku z planowaną 

budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych  

 

Głogówek, 22 czerwca 2020r. 

 

 


