
                                                 UCHWAŁA  NR XXIII/…/2016                                     projekt 
RADY  MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 
z dnia  20 lipca 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 2016 r. poz. 195 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, 
co następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę   67.100,00 zł 
Dochody bieżące 
700      -       -     Gospodarka mieszkaniowa 
       70005   -     Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                5.900,00   
                  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 
                            i służebności                                                                                      5.900,00 
750      -       -      Administracja publiczna 
       75095   -     Pozostała działalność                                                                                                  14.700,00 
                  0970 Wpływy z różnych dochodów                                                      14.700,00 
756      -       -      Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 
                            i od innych jednostek nieposiadających 
                             osobowości prawnej oraz wydatki związane  
                             z ich poborem                                                 
        75616   -     Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
                             podatku od spadków i darowizn, podatku od 
                             czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
                             i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                       46.500,00 
                   0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                3.400,00 
                   0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                43.100,00 
 
                
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę    268.100,00 zł 
600     -       Transport i łączność 
       60016  Drogi publiczne gminne                                                                                                     78.000,00 
                    wydatki bieżące, w tym:                                                                       12.000,00 
                    - na zadania statutowe 
                    wydatki majątkowe 
                    Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Caritas 
                    i Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów                                            39.000,00 
                    Modernizacja drogi – ul. Korfantego w Głogówku                            27.000,00 
       60017  Drogi wewnętrzne                                                                                                              14.100,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                             14.100,00 
                     - na zadania statutowe 
754     -       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 
       75412  Ochotnicze straże pożarne                                                                                                  5.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                        5.000,00 



                    Budowa części górnej wieży remizy strażackiej dla celów 
                    alarmu przeciwpożarowego   - Biedrzychowice 
758     -       Różne rozliczenia 
       75801  Część oświatowa subwencji ogólnej   dla jednostek 
                     samorządu terytorialnego                                                                                                 60.000,00 
                     wydatki bieżące, w tym:                                                               60.000,00 
                     - na zadania statutowe 
801     -       Oświata i wychowanie 
       80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     111.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                    111.000,00 
                     Adaptacja budynku świetlicy szkolnej na cele 
                     oddziału przedszkolnego  przy SP Nr 1   
 
 
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  201.000,00 zł 
600     -       Transport i łączność 
       60014  Drogi powiatowe                                                                                                                 30.000,00 
                     wydatki majątkowe                                                                      30.000,00 
                     dotacja na inwestycje 
758     -       Różne rozliczenia 
       75818  Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                   60.000,00 
                    wydatki bieżące, w tym:                                                                60.000,00 
                    - na zadania statutowe 
                       rezerwa na poręczenia i gwarancje    
921     -       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
       92109  Ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                    31.000,00 
                    wydatki majątkowe                                                                         31.000,00 
                     Budowa zaplecza szatniowego oraz remont 
                     sanitariatów przy boisku piłkarskim Fortuna 
                     Głogówek                                                                                       
926     -       Kultura fizyczna 
       92601  Obiekty sportowe                                                                                                               80.000,00 
                     wydatki majątkowe    
                     Montaż kontenerów zaplecza sportowego 
                     pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej 
                     w Głogówku                                                                                  80.000,00 
    
§ 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” 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 2016r. 
   
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę   67.100,00 zł ( dochody wykonane) , z tego: 
- w dziale 700 – o kwotę  5.900,00 zł z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste, 
- w dziale 750 – o kwotę 14.700,00 zł z tyt. wpłat sponsorów na organizację „Dni Gminy”, 
- w dziale 756 – o kwotę   3.400,00 zł z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz  43.100,00 zł – 
  podatku od czynności cywilnoprawnych, 
 
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę  268.100,00 zł, z tego: 
- w rozdziale 60016 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  12.000,00 zł ; 
  zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Caritas 
  i Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów”  - 39.000,00 zł  oraz wprowadza się zadanie pn. 
  „Modernizacja drogi – ul. Korfantego w Głogówku” – 27.000,00 zł, 
- w rozdziale 60017 – o kwotę  14.100,00 zł – wynajęcie równiarek do utwardzenia dróg polnych 
  dot. Wróblin i Biedrzychowice (F.S.) oraz  Tomice – zakup kamienia, 
- w rozdziale 75412 – wprowadza się zadanie pn. „Budowa części górnej remizy strażackiej dla celów 
  alarmu przeciwpożarowego – Biedrzychowice” – 5.000,00 zł, 
- w rozdziale 75801 – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z oświatą -  60.000,00 zł, 
- w rozdziale 80103 – o kwotę  111.000,00 zł zadanie pn. „Adaptacja budynku świetlicy szkolnej 
  na cele oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1”. 
 
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę  201.000,00 zł , z tego: 
- w rozdziale 60014 – zmniejsza się o kwotę  30.000,00 zł – dotacja dla Powiatu na dokumentację  
  budowy chodnika w Dzierżysławicach, 
- w rozdziale 75818 – zmniejsza się rezerwę na poręczenia i gwarancje – 60.000,00 zł, związku ze 
  spłatą kredytu przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w tej wysokości, 
- w rozdziale 92109 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. 
   „Budowa zaplecza szatniowego oraz remont sanitariatów przy boisku piłkarskim Fortuna 
     Głogówek”        - 31.000,00 zł 
- w rozdziale 92601 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania: 
   „ Montaż kontenerów zaplecza sportowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej 
      w Głogówku”    - 80.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Skarbnik Gminy 
    Ilona Hudaszek 
 


