
Projekt 

Uchwała Nr  ……………   

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia ……………………     

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, 1378) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia                                     

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 o łączną kwotę 82.570,99 zł: 

a) Dział 851 ˗ Ochrona zdrowia   

 § 0270 ˗ Wpływy z części opłaty                           

za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 

 

 

o kwotę 

 

 

31.619,11 zł, 

 § 0480 ˗ Wpływy z opłat za zezwolenia            

na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

o kwotę 

 

37.852,38 zł, 

      

b)  Dział  900  ˗ Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  

  

 § 0950 ˗ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

 

o kwotę 

 

13.099,50 zł,  

      

2) zmniejszenie dochodów bieżących o łączną kwotę 82.683,98 zł: 

a)  Dział  900  ˗ Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  

  

 § 0490 ˗ Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego                      

na podstawie odrębnych ustaw 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

82.683,98 zł,  

      



3) zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę 6.000,00 zł: 

a) Dział 921 ˗ Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 § 6300 ˗ Dotacje celowe otrzymane z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych            

i zakupów inwestycyjnych   

 

 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

 

 

6.000,00 zł, 

 

4) zwiększa się przychody o łączną kwotę: 333.486,25 zł 

a) § 950 − Wolne środki, o których mowa       

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

 

o kwotę 

 

333.486,25 zł, 

 

5) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 117.315,07 zł,  w tym wydatki bieżące            

o kwotę 103.935,77 zł, wydatki majątkowe o kwotę 13.379,30 zł:  

a) Dział 750 ˗ Administracja publiczna   

 Rozdz. 75023 ˗ Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

 

o kwotę 

 

7.350,00 zł, 

 ˗ wydatki bieżące – 7.350,00 zł, w tym: świadczenia         

na rzecz osób fizycznych – 7.350,00 zł  

  

      

b) Dział 855 ˗ Rodzina   

 Rozdz. 85508 ˗ Rodziny zastępcze o kwotę 10.000,00 zł 

 ˗ wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: związane                

z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł 

  

c) Dział 900 ˗ Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90005 ˗ Ochrona powietrza atmosferycznego 

i klimatu 

 

o kwotę 

 

82.683,98 zł, 

 ˗ wydatki bieżące – 82.683,98 zł, w tym: związane                

z realizacją zadań statutowych – 82.683,98 zł 

  

 Rozdz. 90095 ˗ Pozostała działalność o kwotę 11.281,09 zł,  



 ˗ wydatki bieżące – 3.901,79 zł, w tym: związane                

z realizacją zadań statutowych – 3.901,79 zł 

  

 ˗ wydatki majątkowe – 7.379,30 zł   

      

d) Dział 921 ˗ Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

 Rozdz. 92109 ˗ Domy i ośrodki kultury, świetlice         

i kluby 

 

o kwotę 

 

6.000,00 zł,  

 ˗ wydatki majątkowe – 6.000,00 zł   

      

6) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 444.688,33 zł, w tym wydatki bieżące                

o kwotę 257.850,79 zł, wydatki majątkowe o kwotę 186.837,54 zł: 

 

a) Dział 600 − Transport i łączność 

Rozdz. 60016 − Drogi publiczne gminne o kwotę 9.781,09 zł, 

 − wydatki bieżące – 8.529,30 zł, w tym: związane         

z realizacją zadań statutowych – 8.529,30 zł 

  

 − wydatki majątkowe – 1.251,79 zł    

 Rozdz. 60095 ˗ Pozostała działalność o kwotę 19.986,25 zł,  

 ˗ wydatki majątkowe – 19.986,25 zł   

      

b) Dział 801 ˗ Oświata i wychowanie    

 Rozdz. 80101 ˗ Szkoły podstawowe o kwotę 17.500,00 zł, 

 ˗ wydatki majątkowe – 17.500,00 zł   

 Rozdz. 80104 ˗ Przedszkola o kwotę 35.000,00 zł,  

 ˗ wydatki majątkowe – 35.000,00 zł   

 Rozdz. 80113 ˗ Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 87.350,00 zł, 

 ˗ wydatki bieżące –  87.350,00 zł, w tym: wynagrodzenia 

i składki od nich – 7.350,00 zł, świadczenia                        

na rzecz osób fizycznych – 80.000,00 zł  

  

      

c) Dział 851 ˗ Ochrona zdrowia   

 Rozdz. 85154 ˗ Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 69.471,49 zł,  



 ˗ wydatki bieżące – 69.471,49 zł, w tym: związane                 

z realizacją zadań statutowych – 69.471,49 zł 

  

      

d) Dział 852 ˗ Pomoc społeczna   

 Rozdz. 85214 ˗ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc      

w naturze oraz składki                             

na ubezpieczenia emerytalne                  

i rentowe 

 

 

 

o kwotę 

 

 

 

10.000,00 zł,  

 ˗ wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł 

  

      

e) Dział 854 ˗ Edukacyjna opieka wychowawcza   

 Rozdz. 85403 ˗ Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze 

 

o kwotę 

 

81.000,00 zł, 

 ˗ wydatki bieżące – 81.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 

i składki od nich – 81.000,00 zł  

  

      

f) Dział 900 ˗ Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

 Rozdz. 90002 ˗ Gospodarka odpadami o kwotę 13.099,50 zł, 

 ˗ wydatki majątkowe – 13.099,50 zł   

 Rozdz. 90004 ˗ Utrzymanie zieleni w miastach           

i gminach 

 

o kwotę 

 

100.000,00 zł,  

 ˗ wydatki majątkowe – 100.000,00 zł   

      

g) Dział 926 ˗ Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92601 ˗ Obiekty sportowe o kwotę 1.500,00 zł, 

 ˗ wydatki bieżące – 1.500,00 zł, w tym: wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00 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  sektora finansów publicznych” wprowadza się dotację 

dla samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 19.986,25  zł stanowiącą 



dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 

(planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 

Racibórz Racławice Śląskie w ramach programu Kolej+”  (Dział 600, rozdz. 60095,                        

§ 6630); 

 

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

na rok 2021r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Wykonanie chodnika 120m / nr.127 m2” o kwotę 8.400,00 zł (Dział 600, rozdz. 

60016) – Fundusz Sołecki Nowe Kotkowice; 

b) pn. „Wznowienie granic drogi gminnej nr.1536”o kwotę 7.379,30 zł (Dział 900, rozdz. 

90095)– Fundusz Sołecki Chudoba; 

2) Skreśla się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 

921, rozdz. 92109), 

3) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Zabudowa rowu drogi gminnej w Nowych Kotkowicach – etap I” na kwotę     

9.651,79 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Fundusz Sołecki Nowe Kotkowice; 

b) pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej)            

dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz Racławice Śląskie       

w ramach programu Kolej+”  na kwotę 19.986,25 zł   (Dział 600, rozdz. 60095); 

c) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu budynku Szkoły 

Podstawowej w Racławicach Śląskich” na kwotę 8.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101); 

d) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Głogówku” na kwotę 9.500,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101);  

e) pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy  budynku Przedszkola 

Publicznego nr 4  w Głogówku” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104); 

f) pn. Zakup i montaż inwertera na PSZOK w Racławicach Śląskich” na kwotę          

13.099,50 zł, (Dział 900, rozdz. 90002); 

g) pn. „Rewitalizacja Alei Lipowej w Głogówku” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 

90004);  

4. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2021”                       

do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące: 



a) pn. „Zagospodarowanie  skweru na skrzyżowaniu  ul. Sudeckiej  z Kościuszki” o kwotę 

1.500,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Stare Kotkowice, 

b) pn. „Pielęgnacja terenów zielonych” o kwotę 1.150,00 zł (Dział 900, rozdz. 900995) – 

Twardawa; 

c) pn. „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych” o kwotę 1.251,79 (Dział 900, rozdz. 

90095) – Nowe Kotkowice; 

2) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Wykonanie chodnika 120m / nr.127 m2” o kwotę 8.400,00 zł (Dział 600, rozdz. 

60016) –Nowe Kotkowice; 

b) pn. „Wznowienie granic drogi gminnej nr.1536”o kwotę 7.379,30 zł (Dział 900, rozdz. 

90095) –  Chudoba; 

3) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki bieżące 

a) pn. „Zakup kamienia na drogi polne” na kwotę 7.379,30 zł (Dział 600, rozdz. 60016) –

Chudoba, 

b) pn. „Zakup kamienia na drogi polne” na kwotę 1.150,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – 

Twardawa, 

c) pn. „Naprawa dachu szatni LZS” na kwotę 1.500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Stare 

Kotkowice; 

4) Zwiększa się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki majątkowe 

a) pn. „Zabudowa rowu drogi gminnej w Nowych Kotkowicach etap I” na kwotę         

9.651,79 zł (Dział 600, rozdz. 60016) –  Nowe Kotkowice; 

 

§  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. 

 

 

 


