
projekt 
UCHWAŁA  NR XXI/152/2016 

RADY  MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 
 

z dnia  31 maja 2016 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2016 rok 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626,  
poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830,  
poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala,  
co następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę   334.839,00 zł 
 
Dochody bieżące 
758     -        -     Różne rozliczenia 
       75801   -     Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
                            Samorządu terytorialnego                                                                                       299.839,00 
                  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                     299.839,00 
Dochody majątkowe 
921      -       -      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
       92120   -      Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                            35.000,00 
                  6560  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie 
                             lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
                             zabytkowych, wykonywanych przez jednostki  zaliczane 
                             do sektora finansów publicznych                                               35.000,00                        
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę   336.309,00 zł 
 
600      -       Transport i łączność  
       60013   Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                         42.419,00 
                     wydatki majątkowe                                                                  42.419,00 
                     Dotacja dla Samorządu Województwa 
                      Opolskiego na zabudowę rowu w Szonowie 
       60016   Drogi publiczne gminne                                                                                                     4.920,00 
                     wydatki majątkowe                                                                     4.920,00 
                     Przebudowa drogi dojazdowej do budynku 
                     Caritas i Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów 
750      -       Administracja publiczna 
       75023   Urzędy gmin                                                                                                                        10.500,00 
                     wydatki majątkowe                                                                   10.500,00 
                     Zakup oprogramowania 
754      -       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 
       75412   Ochotnicze straże pożarne                                                                                               48.000,00            
                     wydatki bieżące , w tym:                                                          25.000,00 
                     - na zadania statutowe                                                               
                     wydatki majątkowe                                                                   23.000,00 
                     Remont posadzki w budynku OSP Racławice Śląskie                                                         
854     -        Edukacyjna opieka wychowawcza 



       85401   Świetlice szkolne                                                                                                                   1.470,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                             1.470,00 
                     - na zadania statutowe 
900     -        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
       90095   Pozostała działalność                                                                                                         24.000,00                                                                                              
                     wydatki majątkowe                                                                   24.000,00 
                     Remont dachu budynku punktu skupu w Wierzchu 
921      -       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
       92109   Ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                     90.000,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                           90.000,00 
                     - dotacja na zadania bieżące        
       92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   90.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                    90.000,00 
                     Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu – etap III 
926      -       Kultura fizyczna 
       92601   Obiekty sportowe                                                                                                               25.000,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                           25.000,00 
                     - na zadania statutowe            
         
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę    1.470,00 zł 
 
801      -       Oświata i wychowanie 
       80101   Szkoły podstawowe                                                                                                              1.470,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                             1.470,00 
                     - na zadania statutowe     
 
§ 4. W Uchwale Nr XV/4/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r.  
1) załącznik nr  6  „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok” przyjmuje brzmienie zgodne  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) załącznik nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2016r.” przyjmuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku 
 

Mieczysław  Hołówko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r. 
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę   334.839,00 zł 
- w dziale 758 Różne rozliczenia – o kwotę  299.839,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji ogólnej  
(części oświatowej), 
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł 
  dofinansowanie remontu dachu pałacu w Kazimierzu – Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę  336.309,00  zł, z tego: 
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie kwoty dotacji dla Samorządu 
  Województwa Opolskiego na zabudowę rowu w Szonowie – 42.419,00 zł  
  (po rozstrzygnięciu przetargu), 
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , wprowadza się zadanie pn. Przebudowa drogi 
   dojazdowej do budynku Caritas i Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów (dokumentacja) – 
   4.920,00 zł, 
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin – na zakup oprogramowania do ewidencji czynszów i rejestr 
  VAT -  10.500,00 zł, 
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków bieżących o  
  kwotę 25.000,00 zł , wprowadza się zadanie pn. Remont posadzki w budynku OSP  
  Racławice Śląskie na kwotę  23.000,00 zł, 
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększenie o kwotę 1.470,00 zł na fundusz świadczeń 
  socjalnych w świetlicy szkolnej przy SP Nr 1 (przesunięcie środków z planu finansowego  
  SP Nr 1 ), 
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność –  wprowadza się zadanie pn. Remont dachu  
   budynku punktu skupu w Wierzchu – 24.000,00 zł , 
- w rozdziale 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie kwoty dotacji dla  
   Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ( organizacja Dni Gminy) – 90.000,00 zł, 
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wprowadza się zadanie pn. 
  Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu – etap III – 90.000,00 zł , 
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie planu wydatków bieżących na prace remontowe 
na basenie – 25.000,00 zł, 
 
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  1.470,00 zł : 
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków bieżących  
  (fundusz świadczeń socjalnych ) SP Nr 1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skarbnik Gminy 
Ilona Hudaszek 
Głogówek, dn. 24.05.2016r. 
 


