
Uzasadnienie  

 

 Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z: 

1. Zwiększeniem przychodów: 

 § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się 

przychody o kwotę 656.872 zł 

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących: 

˗ Dział 855 – Rodzina, § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń                    

z funduszu alimentacyjnego, zmniejsza się dochody o kwotę 22.300,00 zł, 

3. Zwiększeniem dochodów bieżących: 

 Dział 855 – Rodzina, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 

22.300,00 zł, 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2440 - Dotacja otrzymana 

z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych o kwotę 27.150,00 zł zwiększa się dochody bieżące, zmiany 

dokonuje się  w zawiązku z zawarta umową z NFOŚiGW, ponadto o kwotę 29.322,00 zł 

zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami,   

4. Zmniejszeniem wydatków: 

 Dział 600- Transport i łączność, rozdz. 600004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 

34.580,70 zł zmniejsza się wydatki bieżące, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki 

bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność      

z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Powiatowo-Gminnego Związku 

„POGRANICZE”, 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 9.000,00 zł 

zmniejsza się wydatki bieżące, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące             

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze socjalnym, 

 Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 

społecznej o kwotę 27.000,00 zł  zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki              

od nich, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe, 

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

działalność o kwotę 15.156,20 zł zmniejsza się wydatki bieżące FS Wierzch przeznaczone 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw”, 

ponadto skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw z 



2 

 

przygotowaniem dokumentacji” na kwotę 11.149,82 zł i jednocześnie wprowadza się 

zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw z doposażeniem” na łączna kwotę  

26.306,02 zł, 

5. Zwiększeniem wydatków: 

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

8.826,48 zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Przebudowa chodnika przy ul. Św. Anny” – FS Głogówek Winiary, 

 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – 

Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe  

stanowiące dofinasowanie dla OSP Racławice Śląskie do zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego, 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 

30.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i korytarza w budynku Szkoły Podstawowej                

w Biedrzychowicach”, 

 Dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 

8.200,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Adaptacja części korytarza na pomieszczenie kancelarii ogólnej w budynku Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Głogówku” 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie 

miast i wsi, o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, 

 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona 

zabytków i opieka na zabytkami  wprowadza się dotację celową w kwocie 25.000,00 zł 

na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 

 Dział 926 – Kultur fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, o kwotę       

7.673,52 zł, w  tym: 

➢ wydatki bieżące o kwotę 1.173,54 zł na realizację przedsięwzięcia                                 

pn.  „Odwodnienie przy szatni Fortuna Głogówek” FS Głogówek Winiary, 

➢ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem                       

na realizację zadania pn.  „Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku        

w Twardawie”, 

➢ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000,02 zł przeznaczone na realizację 

zadania pn. „Odwodnienie przy szatni Fortuna Głogówek” - FS Głogówek Winiary 

Głogówek, 20 stycznia 2022r. 

 


