
 

Projekt  

Uchwała Nr  ……………….   

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia  ……………………...    

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 2009r.         

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/188/2020      

z dnia 23 grudnia 2019  roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020: 

      

1) zmniejsza się dochody bieżące   

a) Dział 801 − Oświata i wychowanie   

 § 0660 − Wpływy z opłat za korzystanie                

z wychowania przedszkolnego 

 

o kwotę 

 

60.500,00 zł, 

 § 0670 − Wpływy z opłat za korzystanie                  

z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

164.000,00 zł,  

 § 0830 − Wpływy z usług o kwotę 241.000,00 zł, 

      

b) Dział 854 − Edukacyjna opieka wychowawcze   

 § 0830 − Wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł, 

      

c) Dział 855 − Rodzina   

 § 0690 − Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 zł, 

 § 0830 − Wpływy z usług o kwotę 6.000,00 zł, 

 

 

 



2) zwiększa się przychody   

a) § 950 − Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust 2 pkt 6 ustawy 

 

o kwotę 

 

120.030,00 zł,  

3) zmniejsza się wydatki   

a) Dział 600 − Transport i łączność   

 Rozdz. 60016 − Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł, 

 − wydatki majątkowe – 30.000,00 zł   

      

b) Dział 801  Oświata i wychowanie   

 Rozdz 80103  Odziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych  

 

o kwotę 

 

86.421,00 zł, 

  wydatki bieżące – 86.421,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych –        

39.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 

47.421,00 zł 

  

 Rozdz 80104  Przedszkola o kwotę 125.000,00 zł, 

  wydatki bieżące – 125.000,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych –       

125.000,00 zł 

  

 Rozdz 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 241.000,00 zł 

  wydatki bieżące – 241.000,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych –      

241.000,00 zł 

  

 

c) Dział 854 − Edukacyjna opieka wychowawcza   

 Rozdz. 85403 − Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze  

 

o kwotę 

 

25.000,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł 

  

      

d) Dział 855 − Rodzina   

 Rozdz. 85505 − Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  o kwotę 6.000,00 zł, 



 − wydatki bieżące – 6.000,00 zł , w tym: wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych –6.000,00 zł 

  

      

e) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  

  

 Rozdz. 90095 − Pozostała działalność o kwotę 14.500,00  zł, 

 − wydatki majątkowe – 14.500,00 zł   

      

f) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz. 92195 − Pozostała działalność o kwotę 5.411,08 zł, 

 − wydatki bieżące – 5.411,08 zł, w tym: wydatki związane          

z realizacją zadań statutowych – 5.411,08 zł 

  

      

g) Dział 926 − Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92605 − Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 15.000,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania 

bieżące – 15.000,00 zł 

  

 

4) zwiększa się wydatki 

 

a) Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa   

 Rozdz 70005  Gospodarka gruntami                               

i nieruchomościami 

 

o kwotę 

 

20.000,00 zł, 

  wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych –        

20.000,00 zł 

  

      

b) Dział 750  Administracja publiczna   

 Rozdz 75075  Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

o kwotę 

 

4.211,08 zł,  

  wydatki bieżące – 4.211,08 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych – 4.211,08 zł         

  

       



c) Dział  754  Bezpieczeństwo publiczne                      

i ochrona przeciwpożarowa 

  

 Rozdz 75412  Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.030,00 zł, 

  wydatki bieżące – 9.489,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych –         

9.489,00 zł 

  

  wydatki majątkowe – 5.541,00 zł   

d) Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza   

 Rozdz 85401  Świetlice szkolne o kwotę  47.421,00 zł, 

  wydatki  bieżące – 47.421,00 zł, w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich – 47.421,00 zł 

  

      

e) Dział 900 − Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90095 − Pozostała działalność o kwotę 2.400,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 2.400,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 2.400,00 zł 

  

      

f) Dział 921 − Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz 92109 − Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

o kwotę 63.800,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 5.800,00 zł, w tym: wydatki związane    

z realizacją zadań statutowych – 5.800,00 zł 

  

 − wydatki majątkowe – 58.000,00 zł   

      

g) Dział 926 − Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92605 − zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 15.000,00 zł, 

 − wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane    

z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 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 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” o kwotę     

15.000,00 zł zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie 

kultury fizycznej (Dział 926, rozdz. 92605, § 2360);  

3. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań  inwestycyjnych      

na rok 2020r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Dokumentacja techniczna rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej                    

w Szonowie”  na kwotę 13.530,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),  

b) pn. „Wymiana pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej” na kwotę 28.500,00 zł 

(Dział 921, rozdz. 92109) -  Fundusz Sołecki Racławice Śląskie, 

c) pn. „Renowacja drzwi głównych do świetlicy wiejskiej” na kwotę 7.500,00 zł (Dział 921, 

rozdz. 92109) – Fundusz Sołecki Zwiastowice, 

d) pn. „Modernizacja pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej we Wróblinie” na kwotę      

22.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109),  

2) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Modernizacja drogi gminnej ul Stroma oraz ul. M. Kopernika nr 34-38                             

w Racławicach Śl.” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Fundusz Sołecki 

Racławice Śląskie, 

b) pn. „Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Zwiastowicach” na kwotę 11.500,00 zł 

(Dział 900, rozdz. 90095) – Fundusz Sołecki Zwiastowice,  

c) pn. „Przygotowanie podłoża i mediów pod kontener (świetlica) w Głogowcu” na kwotę 

7.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Fundusz Sołecki Głogowiec, 

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Zakup zamgławiacza K-10 do dezynfekcji pomieszczeń” o kwotę 6.100,00 zł Dział 

754, rozdz. 75412), 

b) pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kazimierzu” o kwotę 1.889,00 zł (Dział 754, 75412); 

4) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Wznowienie granicy oraz budowa ogrodzenia działki nr 129 Głogowcu” o kwotę 

4.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Fundusz Sołecki Głogowiec, 



4. 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) „Modernizacja drogi gminnej ul Stroma oraz ul. M. Kopernika nr 34-38 w Racławicach 

Śl.” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) –Racławice Śląskie, 

b) pn. „Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Zwiastowicach” na kwotę 11.500,00 zł 

(Dział 900, rozdz. 90095) – Zwiastowice, 

c) pn. „Przygotowanie podłoża i mediów pod kontener (świetlica) w Głogowcu” na kwotę 

7.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) –  Głogowiec 

2) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Wymiana pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej” na kwotę 28.500,00 zł 

(Dział 921, rozdz. 92109) - Racławice Śląskie, 

b) pn. „Renowacja drzwi głównych do świetlicy wiejskiej” na kwotę 7.500,00 zł (Dział 921, 

rozdz. 92109) – Zwiastowice, 

c) pn. „Wznowienie granicy oraz budowa ogrodzenia działki nr 129 Głogowcu” o kwotę 

4.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) –  Głogowiec, 

3) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) pn. „ Piknik rodzinny” o kwotę 1.200,00 zł (Dział 750, rozdz. 75075) – Tomice,  

b) pn. „ Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych” o kwotę 600,00 zł (Dział 900, 

rozdz. 90095) – Tomice,  

4) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) pn. „Wyposażenie świetlicy” o kwotę 1.800,00 zł  (Dział 921, rozdz. 92109) – Tomice, 

b) pn. „Zakup tablicy informacyjnej (podświetlanej) dla OSP Racławice Śląskie” na kwotę 

1.500,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) - Racławice Śląskie, 

c) pn. „Malowanie świetlicy wiejskiej” na kwotę 4.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – 

Zwiastowice, 

d) pn. „Nasadzenie drzew na działce gminnej” na kwotę 3.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 

90095) – Głogowiec, 

 

§   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.         

 


