Uzasadnienie

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:
1.


Zwiększeniem dochodów bieżących:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0970- Wpływy z różnych dochodów zwiększono
dochody o kwot 12.803,22 zł , jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące
w rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 2310 - Dotacje celowe
otrzymane z gminy

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się dochody
bieżące, zmiany dokonuje się na podstawie porozumienia zawartego z gminą Lubrza,


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 083 – Wpływy z usług, zwiększa
się dochody o kwotę 3.000,00 zł,



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2330 - Dotacje celowe
otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody
o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem
z Województwem Opolskim w zakresie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie
w larach 2020-2022”,

2.
˗

Zwiększeniem dochodów majątkowych:
Dział 600 – Transport i łączność, § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę
5.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Województwem
Opolskim w zakresie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w larach 20202022”,

˗

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, , § 6630 - Dotacje
celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku
z zawartym porozumieniem z Województwem Opolskim w zakresie „Marszałkowska
Inicjatywa Sołecka – Opolskie w larach 2020-2022”,

˗

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 6630 - Dotacje celowe
otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawartym
porozumieniem z Województwem Opolskim w zakresie „Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka – Opolskie w larach 2020-2022”
3.


Zmniejszeniem dochodów bieżących:
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0490 - Wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw, o kwotę 400.000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu opłat za odbiór
odpadów, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji dochodów,

4.

Zwiększeniem przychodów



§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się
przychody o kwotę 77.519,78 zł,

5.


Zmniejszeniem wydatków:
Dział 600, rodz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę
3.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Biedrzychowice, a dotyczy
zadania pn. „Wynajem równiarki na drogi polne”



Dział 750 – Administracja publiczna, rodz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu), zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł,



Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, zmiany dokonuje się
na wniosek sołectwa Kierpień, a dotyczy zadania pn. „Organizacja imprezy – Dzień
Dziecka”,



Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza
się wydatki bieżące o kwotę 20.00,00 zł,



Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 494.480,00 zł, zmiany dokonuje się w związku z
wydłużeniem okresu spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę Zakład Komunalny
Głogówek, którego zabezpieczenie stanowi poręczenie gminy,



Dział – 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa
się wydatki majątkowe w rodz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Modernizacja stołówki szkolnej w SP 2 w Głogówku”,



Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się
wydatki bieżące o kwotę 1.472,00 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się dotacje
dla gminy Krapkowice w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem
na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,
2



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 2.927,00 zł, zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami sołectw w ramach
Funduszu Sołeckiego,



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rodz. 92109m – Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby, zmniejsz asie wydatki majątkowe o kwotę 33.000,00 zł,
w tym:
➢ zadanie pn. „Modernizacja kuchni oraz wyposażenia zaplecza kuchennego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku” zmniejsza o kwotę
43.000,00 zł),
➢ zadanie pn. „Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej” zwiększa o kwotę
10.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Leśnik,



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami, o kwotę 70.000,00 zmniejsza się wydatki majątkowe
przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku”,



Dział 921 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki
bieżące o kwotę 17.800,00 zł,



Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizyczne
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.150,09 zł.

6.

Zwiększeniem wydatków:
 Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się
wydatki majątkowe o kwotę 5.852,00 zł, w tym:
➢ zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w Górecznie” zwiększa się wydatki
o kwotę 9.852,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Góreczno
➢ zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej od nr 17/ 19 w Leśniku” zmniejsza się
wydatki o kwotę 10.000,00 zł , zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Leśnik,
➢ zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej asfaltowej wewnętrznej w sołectwie
od posesji nr 89

w kierunku remizy OSP w Kazimierzu ” zwiększa się wydatki

o kwotę 6.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Kazimierz,
 Dział 7540- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 –
Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu miasta” ,
 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizacje zadania: pn. „Wymiana źródła
ciepła na gazowy w Sali gimnastycznej SP Nr 2 w Głogówku” na kwotę 35.000,00 zł,
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 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka
odpadami, o kwotę 150.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem
na odbiór odpadów,
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie
miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem
na wydatki związane z utrzymaniem czystości,
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała
działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.075,00 zł , w tym:
➢ zadanie „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych
Kotkowicach wraz z adaptacja pomieszczeń na sanitariaty”, zwiększa się wydatki
o kwotę 2.000,00 zł , zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Nowe Kotkowice,
➢ zadanie „Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Góreczno” zmniejsza się
wydatki o kwotę 5.750,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Góreczno,
➢ zadanie pn. „Zakup kręgów betonowych dla sołectwa Chudoba” zmniejsza się
wydatki o kwotę 9.175,00 zł,
➢ zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w Kierpniu” zwiększa się wydatki o kwotę
1.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Kierpień,
➢ zadanie pn. „Zakup altany ocieplanej dla sołectwa Ciesznów” zwiększa się wydatki
o kwotę 6.000,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa Ciesznów,
➢ zadanie pn. „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych
Kotkowicach wraz z adaptacja pomieszczeń na sanitariaty” zwiększa wydatki się
o kwotę 10.000,00 zł
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rodz. 92109 – Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby o kwotę 116.950,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w tym
dotacje dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
 Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 74.000,00 zł
zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań,
➢ zadanie pn. „Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Szonów” zwiększa się
wydatki o kwotę 20.000,00 zł,
➢ zadanie pn. „Wykonanie piłkochwytów na boisku pełnowymiarowym w Głogówku”
zwiększa się wydatki o kwotę 54.000,00 zł.
Głogówek, 24 lipca 2020r.

4

