
Uzasadnienie  

 

 Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z: 

1. Zwiększeniem dochodów bieżących: 

˗ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa 

się dochody o kwotę 20.758,56 zł, zmiany dokonuje się  na podstawie analizy realizacji 

dochodów 

˗ Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 

15.100,00 zł  zł zwiększa się dochody, które stanowią wpłaty sponsorów na dożynki   

˗ Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych o kwotę 39.411,79 zł zwiększa się dochody bieżące stanowiące zwrot części 

wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,  

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych: 

 Dział 600 – Transport i łączność, § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 630.000,00 zł zwiększa 

się dochody stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa                  

ul. Korfantego w Głogówku”. Wcześniej środki te w kwocie 800.000,00 zł  zaplanowane 

były w § 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji  i 

zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 

jednocześnie zmniejsza się to dofinansowanie o kwotę 170.00,00 zł. Zmiany dokonuje się 

w związku z zawartym aneksem 

 Dział 758 – Różne rozliczenia, 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji  i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, o kwotę 87.005,97 zł zwiększa się dochody majątkowe stanowiące 

zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,  

3. Zmniejszeniem wydatków 

 Dział 600, Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 

80.000,00 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Przebudowa 

ulicy Korfantego w Głogówku”, 

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                        

i nieruchomościami,  o kwotę 3.198,39 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania     

pn. Wymiana pokrycia dachu wraz z częściową wymianą więźby w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Głogówku przy ul. Piastowskiej”, zmiany dokonuje się w związku            

z uzyskanymi oszczędnościami, 
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 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka 

odpadami, o kwotę 3.900,29 zmniejsza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się                   

w związku z uzyskanymi oszczędnościami, 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy                

i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

o kwotę 1.127,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku                 

z uzyskanymi oszczędnościami,   

4. Zwiększeniem wydatków 

˗ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                         

i nieruchomościami, o kwotę 35.502,00 zł zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem 

na remonty,,  

˗ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała 

działalność, o kwotę 45.000,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na 

realizację zadania pn. „Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład 

Komunalny Głogówek spółka z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółka Zakład 

Komunalny Głogówek spółka z o.o.”..  

 

Głogówek, 23 września 2021r. 

 

 

 

 


