
UCHWAŁA NR XXV/255/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) 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  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, 
      

b) 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 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

5.000,00 zł 
      

2) zwiększa się dochody majątkowe: 

a) 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 

 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 

1.000,00 zł, 
      

b) 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 

 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 

2.000,00 zł 
      

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

 Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 24.721,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 24.721,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 24.721,00 zł 
  

      
b) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   
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przeciwpożarowa 
 Rozdz. 75412 -Ochotnicza straż pożarna o kwotę 10.000,00 zł 
 -wydatki majątkowe – 10.000,00 zł   
      

c) Dział 801 -Oświata i wychowanie   
 Rozdz. 80113 -Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 102.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 102.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 102.000,00 zł 
  

      
d) Dział 855 -Rodzina   

 Rozdz. 85501 -Świadczenia wychowawcze o kwotę 3.200,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 3.200,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 3.200,00 zł 
  

e) Dział 926 -Kultura fizyczna   
 Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 10.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł 
  

4) zwiększa się wydatki 

a) Dział 600 -Transport i łączność   
 Rozdz 60004 -Lokalny transport zbiorowy o kwotę 90.000,00 zł 
 -wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 90.000,00 zł 
  

 Rozdz 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 29.341,00 zł 
 -wydatki majątkowe – 29.341,00 zł   
      

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

powiatu) 
 

o kwotę 
 

20.000,00 zł 
 -wydatki majątkowe – 20.000,00 zł   
      

c) Dział 801 -Oświata i wychowanie   
 Rozdz 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 123.919,25 zł 
 -wydatki bieżące – 123.919,25 zł, w tym: wynagrodzenia i 

składki od nich – 123.919,25 zł 
  

      
d) Dział 852 -Pomoc społeczna   

 Rozdz 85216 -Zasiłki stałe o kwotę 3.200,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 3.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 

od nich – 3.200,00 zł  
  

      
e) Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   

 Rozdz
. 

92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
o kwotę 

 
15.380,00 zł, 

 -wydatki bieżące – 15.380,00 zł, w tym: wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych – 15.380,00 zł 

  

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

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szonów” na kwotę 24.721,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016) – Fundusz Sołecki Szonów, 

b) pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szonów” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016), 
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2) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Przebudowa chodnika w Mionowie od nr 6 do skrzyżowania do nr 53” na kwotę 5.380,00 zł (Dział 
600, rozdz. 60016) – Fundusz Sołecki Mionów, 

b) pn. „PT rozbudowy remizy OSP Szonów” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412), 

3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym termomodernizacja” o kwotę 
20.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023), 

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 majątkowe 

a) pn. „Przebudowa chodnika w Mionowie od nr 6 do skrzyżowania do nr 53” na kwotę 5.380,00 zł (Dział 
600, rozdz. 60016) – Mionów 

2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szonów” na kwotę 24.721,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016) – Fundusz Sołecki Szonów 

3) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) pn. „Remonty bieżące (dywanik asfaltowy)” na kwotę 24.721,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Szonów 

b) pn. Zagospodarowanie wiaty na boisku w Mionowie” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) - 
Mionów 

4) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) pn. „Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mionowie” na kwotę 15.380,00 zł (Dział 921, rozdz. 
92109) – Mionów 

§ 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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