UCHWAŁA NR XXXIII/327/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
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 XXXII/304/2020 z dnia 21 grudnia
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021:

1) zwiększa się dochody bieżące
a)
Dział
801 -Oświata i wychowanie
§
0960 -Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
2) zwiększa się przychody
a)
§
950 -Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy
3) zmniejsza się wydatki
a)
Dział
700 -Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę

6.800,00 zł,

o kwotę

619.628,30 zł,

o kwotę

65.000,00 zł,

o kwotę

6.400,00 zł,

o kwotę

84.073,00 zł,

o kwotę

3.000,00 zł,

-wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł
b)

c)

d)

Dział

754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne
-wydatki bieżące – 6.444400,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 6.400,00 zł
Dział
852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej
-wydatki bieżące – 84.073,00 zł, w tym: wynagrodzenia i
składki od nich – 84.073,00 zł
Dział
Rozdz.

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

-wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł
4) zwiększa się wydatki

a)

Dział
Rozdz.

600 - Transport łączność
60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę

63.000,00 zł,
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wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł
wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
b)

Dział

700
70005

Rozdz.

- Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka
nieruchomościami

gruntami

i
o kwotę

65.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 65.000,00 zł
c)

Dział

Rozdz.

750 - Administracja publiczna
75075

Promocja
terytorialnego

jednostek

samorządu

52.347,50 zł,
o kwotę

wydatki bieżące – 52.347,50 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 52.347,50 zł

d)

Dział
Rozdz.

754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę

6.400,00 zł,

o kwotę

6.800,00 zł,

o kwotę

30.000,00 zł

o kwotę

170.000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 6.400,00 zł
e)

Dział
Rozdz.

801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 6.800,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 6.800,00 zł

f)

Dział
Rozdz.

852 - Pomoc społeczna
85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
Rozdz.

85295 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące – 170.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania
bieżące – 170.000,00 zł
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g)

Dział
Rozdz.

855 - Rodzina
85504 - Wspieranie rodziny

o kwotę

54.073,00 zł,

o kwotę

30.000,00 zł

o kwotę

24.000,00 zł

o kwotę

100.000,00 zł,

o kwotę

35.000,00 zł,

o kwotę

97.930,75 zł,

o kwotę

50.350,05 zł,

- wydatki bieżące – 54.073,00 zł, w tym: wynagrodzenia i
składki od nich – 51.342,00 zł, wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 1.851,00 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 880,00 zł
Rozdz.

85595 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz
osób fizycznych – 30.000,00 zł
h)

Dział
Rozdz.

900

- Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki majątkowe – 24.000,00 zł
Rozdz.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł
Rozdz.

90095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł
i)

Dział
Rozdz.

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

- wydatki majątkowe – 97.930,75 zł
j)

Dział
Rozdz.

926 - Kultura fizyczna
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – 50.350,05 zł, w tym: wynagrodzenia i
składki od nich – 2.790,00 zł, wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 47.560,05 zł
2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot z zakresu
dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”
1) W części „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” wprowadza się dotację celową
w kwocie 170.000,00 zł na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (Dział 852, rozdz. 85295, § 2360);
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2021r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:
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a) pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Głogówku” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 900,
rozdz. 90095),
2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Wykonanie projektu budowlanego drogi gminne na terenie osiedla Wielkie Oracze” na kwotę
60.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),
b) pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z częściową wymianą więźby w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Głogówku przy ul. Piastowskiej” na kwotę 65.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70005),
c) pn. „Zakup przyczepy dla potrzeb OSP Kazimierz” na kwotę 6.400,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),
d) pn. „Zakup zestawu mebli wraz z montażem dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej” na kwotę
30.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85219),
e) pn. „Zakup z montażem Miejskiego Punktu Elektroodpadów” na kwotę 24,000,00 zł (Dział 900, rozdz.
90002),
f) pn. „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach” na kwotę 97.930,75 zł (Dział 921, rozdz.
92109);
§ 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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