UCHWAŁA NR XXVII/268/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 lipca 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)
b)

Dział
§

700 -Gospodarka mieszkaniowa
0970 -Wpływy z różnych dochodów

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

§

c)

Dział
§
§

921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0830 -Wpływy z usług
2330 -Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa
na
zadania
bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

o kwotę

12.803,22 zł,

o kwotę

25.000,00 zł,

o kwotę

3.000,00 zł,

o kwotę

25.000,00 zł

o kwotę

5.000,00 zł,

o kwotę

5.000,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe:

a)

b)

Dział
§

Dział
§

c)

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
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
900 -Gospodarka
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§

środowiska
6630 -Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

3) zmniejsza się dochody bieżące
a)
Dział
900 -Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
§
0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
4) zwiększa się przychody
a)
§
950 -Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust 2 pkt 6 ustawy
5) zmniejsza się wydatki
a)
Dział
600 -Transport i łączność
Rozdz. 60017 -Drogi wewnętrzne
-wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł
b)

c)

Dział
Rozdz.

750 -Administracja publiczna
75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
-wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł
Rozdz. 75075 -Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
-wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł
Rozdz. 75095 -Pozostała działalność
-wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
Dział
Rozdz.

757 -Obsługa długu publicznego
75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę

5.000,00 zł

o kwotę

400.000,00 zł,

o kwotę

77.520,00 zł,

o kwotę

3.000,00 zł,

o kwotę

5.000,00 zł,

o kwotę

1.000,00 zł,

o kwotę

20.000,00 zł,

o kwotę

494.480,00 zł,

o kwotę

18.000,00 zł,

o kwotę

1.472,00 zł,

-wydatki bieżące – 494.480,00 zł w tym: wpłata z tytułu

poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające w
danym roku – 494.480,00 zł
d)

e)

Dział
801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne
-wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł
Dział
852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85215 -Dodatki mieszkaniowe
-wydatki bieżące – 1.472,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz
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osób fizycznych – 1.472,00 zł
Rozdz. 85295 -Pozostała działalność
-wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
f)

g)

900 -Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Rozdz. 90095 -Pozostała działalność
-wydatki bieżące –2.927,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 2.927,00 zł

o kwotę

50.000,00 zł,

o kwotę

2.927,00 zł

o kwotę

33.000,00 zł,

o kwotę

82.000,00 zł,

o kwotę

17.800,00 zł

o kwotę

68.150,09 zł,

Dział

Dział
Rozdz.

921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-wydatki majątkowe – 33.000,00 zł
Rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-wydatki majątkowe – 82.000,00 zł

h)

Dział
926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe
-wydatki bieżące – 17.800,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 17.800,00 zł
Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej
-wydatki bieżące – 68.150,09 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 62.720,70 zł, wynagrodzenia i
składki od nich – 5.429,39 zł

6) zwiększa się wydatki

a)

b)

Dział
600 -Transport i łączność
Rozdz 60016 -Drogi publiczne gminne
-wydatki majątkowe – 17.852,00
zł
Dział
Rozdz

700 -Gospodarka mieszkaniowa
70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę

o kwotę

17.852,00 zł

12.803,22 zł,

-wydatki bieżące – 12.803,22 zł, w tym: wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – 12.803,22 zł
c)

d)

e)

Dział

754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz 75495 -Pozostała działalność
-wydatki majątkowe – 50.000,00
zł
Dział
801 -Oświata i wychowanie
Rozdz 80101 -Szkoły podstawowe
-wydatki majątkowe – 53.000,00
zł
Dział
852 -Pomoc społeczna
Rozdz 85203 -Ośrodki wsparcia
-wydatki bieżące – 1.472,00 zł,
w tym: dotacje na zadania
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o kwotę

53.000,00 zł,

o kwotę

1.472,00 zł,
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bieżące – 1.472,00 zł
f)

Dział

900

-Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska
Rozdz. 90002
-Gospodarka odpadami
o kwotę
-wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 150.000,00 zł
Rozdz.
90003 -Oczyszczanie miast i wsi o kwotę
-wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 75.000,00 zł
Rozdz.
90095 -Pozostała działalność
o kwotę
-wydatki majątkowe – 4.075,00 zł
g)

h)

921 -Kultura
i
ochrona
dziedzictwa narodowego
Rozdz
92109 -Domy i ośrodki kultury, o kwotę
świetlice i kluby
-wydatki bieżące – 116.950,09 zł zł, w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 116.950,09 zł

150.000,00 zł,
75.000,00 zł,
4.075,00 zł,

Dział

Dział
926 -Kultura fizyczna
Rozdz.
92601 -Obiekty sportowe
-wydatki majątkowe – 74.000,00 zł

116.950,09 zł,

o kwotę

74.000,00 zł,

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot z zakresu
dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”
1) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” wprowadza się dotację w kwocie 1.472,00 zł dla
Gminy Krapkowice (Dział 852, rozdz. 85203, § 2310) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej;
2) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł dotację dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni oraz
wyposażenia zaplecza kuchennego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku” (Dział 921, rozdz.
92109, § 6220);
3) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł dotację dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921,
rozdz. 92109, § 2480);
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2020r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
a) zadanie pn. „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach”
otrzymuje brzmienie: „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych
Kotkowicach wraz z adaptacja pomieszczeń na sanitariaty”, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę
2.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) - Fundusz Sołecki Nowe Kotkowice;
2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Modernizacja drogi gminnej w Górecznie” na kwotę 9.852,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) –
Fundusz Sołecki Góreczno,
b) pn. „Wykonanie monitoringu miasta” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rodz. 75495),
c) pn. „Modernizacja stołówki szkolnej w SP 2 w Głogówku” na kwotę 18.000,00 zł (Dział 801, rozdz.
80101),
d) pn. „Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) –
Fundusz Sołecki Leśnik,
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e) pn. „Wykonanie piłkochwytów na boisku pełnowymiarowym w Głogówku” na kwotę 54.000,00 zł
(Dział 926, rozdz. 92601),
3) Skreśla się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Modernizacja drogi gminnej od nr 17/ 19 w Leśniku” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.
60016) – Fundusz Sołecki Leśnik,
b) pn. „Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Góreczno na kwotę 5.750,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095)
– Fundusz Sołecki Góreczno,
c) pn. „Zakup kręgów betonowych dla sołectwa Chudoba” na kwotę 9.175,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095)
– Fundusz Sołecki Chudoba,
4) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego w Głogówku”
o kwotę 50.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85295),
b) pn. „Modernizacja kuchni oraz wyposażenia zaplecza kuchennego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Głogówku” o kwotę 43.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109),
c) pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku” o kwotę 82.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120),
5) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku” o kwotę 12.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),
b) pn. „Modernizacja drogi gminnej asfaltowej wewnętrznej w sołectwie od posesji nr 89 w kierunku
remizy OSP w Kazimierzu ” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),
c) pn. „Wymiana źródła ciepła na gazowy w Sali gimnastycznej SP Nr 2 w Głogówku” o kwotę
35.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101),
d) pn. „Utworzenie placu zabaw w Kierpniu” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Fundusz
Sołecki Kierpień,
e) pn. „Zakup altany ocieplanej dla sołectwa Ciesznów” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 900, rodz. 90095),
f) pn. „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach wraz
z adaptacja pomieszczeń na sanitariaty” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rodz. 90095),
g) pn. „Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Szonów” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.
92601);
4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2020” do uchwały
wskazanej w ust. 1:
1) Zmienia się nazwę zadania - nakłady na przedsięwzięcia, wydatki majątkowe
a) zadanie pn. „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach”
otrzymuje brzmienie: „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych
Kotkowicach wraz z adaptacja pomieszczeń na sanitariaty”, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę
2.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Fundusz Sołecki Nowe Kotkowice
2) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe
a) pn. „Modernizacja drogi gminnej od nr 17/ 19 w Leśniku” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.
60016) – Leśnik,
b) pn. „Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Góreczno o kwotę 5.750,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095)
– Góreczno,
c) pn. „Zakup kręgów betonowych dla sołectwa Chudoba” o kwotę 9.175,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) –
Chudoba
3) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe
a) pn. „Modernizacja drogi gminnej w Górecznie” o kwotę 9.852,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) –
Góreczno,
b) pn. „Utworzenie placu zabaw w Kierpniu” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Kierpień,
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c) pn. „Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) –
Leśnik,
4) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące
a) pn. „Wynajem równiarki na drogi polne” o kwotę 3.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60017) –
Biedrzychowice,
b) pn. „Organizacja imprezy – Dzień Dziecka” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75075) - Kierpień
c) pn. „Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw” o kwotę 2.900,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Góreczno
d) pn. „Zestaw stołowy” o kwotę 1.202,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Góreczno,
e) pn. „Remont (malowanie) świetlicy” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 900, rodz. 90095) – Głogówek Oracze,
f) pn. „Pielęgnacja terenów zielonych” o kwotę 2.000,00 zł (Dział 900, rodz. 90095) – Nowe Kotkowice
5) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące
a) pn. „Zakup kręgów betonowych dla sołectwa Chudoba” o kwotę 9.175,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) –
Chudoba,
b) pn. „Remont (malowanie) świetlicy” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 921, rodz. 92109) – Głogówek Oracze
c) pn. „Zakup składanych krzesełek do świetlicy wiejskiej” o kwotę 800,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) Biedrzychowice
d) pn. „Wykonanie muru oporowego i remont magazynu na terenie boiska
w Biedrzychowicach” o kwotę 2.200,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Biedrzychowice,

sportowego

§ 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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