UCHWAŁA NR XXX/285/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 października 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 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 sięnastępującychzmianwuchwalewłasnej
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:

nr

XIX/188/2019z

1) zmniejsza się wydatki
a)
Dział
400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną, gaz i wodę
Rozdz.
40095 -Pozostała działalność
-Wydatki majątkowe – 1.400,00 zł
b)

c)

d)

Dział

754 -Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa
Rozdz.
75412 -Ochotnicze straże pożarne
-Wydatki majątkowe – 7.460,00 zł

i

dnia

23 grudnia

o kwotę

1.400,00 zł,

o kwotę

7.460,00 zł,

o kwotę

5.000,00 zł,

o kwotę

400,00 zł

o kwotę

12.260,00 zł,

ochrona

Dział

900 -Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Rozdz.
90095 -Pozostała działalność
-Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł
Dział
Rozdz.

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

-Wydatki majątkowe – 400,00 zł
2) zwiększa się wydatki

b)

f)

Dział

900 -Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Rozdz.
90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-wydatki bieżące – 12.260,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 12.260,00 zł
Dział
Rozdz

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

o kwotę

600,00 zł,

-wydatki bieżące – 600,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 600,00 zł
Rozdz.
92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę

1.400,00 zł,

-Wydatki majątkowe – 1.400,00 zł
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2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2020r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku” o kwotę 1.400,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120),
2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Wykonanie przyłącza gazowego do budynku komunalnego położonego w Głogówku przy ul.
Konopnickiej 4” o kwotę 1.400,00 zł (Dział 400, rozdz. 40095),
b) pn. „Doposażenie OSP (zakup nożyc) o kwotę 7.460,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Fundusz Sołecki
Twardawa,
c) pn. „Zakup monitora multimedialnego wraz ze statywem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Twardawie”
o kwotę 400,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Fundusz Sołecki Twardawa,
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) pn. „Doposażenie OSP (zakup nożyc) o kwotę 7.460,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Twardawa,
b) pn. „Zakup monitora multimedialnego wraz ze statywem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Twardawie”
o kwotę 400,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) –Twardawa,
2) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące
a) pn. „Pozwolenie na odwiert studni” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) - Twardawa,
3) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące
a) pn. „Udrożnienie kanalizacji burzowej ul. Polna” o kwotę 12.260,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001) –
Twardawa,
b) pn. „Zakup stołu” na kwotę 600,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) - Twardawa
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BiuletynieInformacji
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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