
UCHWAŁA NR VIII/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r. –
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 
2500, z 2019 r. poz. 303, 326) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:

1) zwiększa się dochody bieżące:

a) Dział 926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe o kwotę 13.000,00 zł;

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 
i darowizn w postaci pieniężnej - 13.000,00 zł

2) zwiększa się przychody:
a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 

ust. 2 pkt 6 ustawy 
o kwotę 113.000,00 zł;

3) zwiększa się wydatki
a) Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł,
Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,
Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 39.000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 39.000,00 zł

c) Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00  zł;

Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
2. Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale  wskazanej 

w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki: 

a) Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20.000,00 zł;

Wydatki bieżące: 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją          
zadań statutowych - 20.000,00 zł  

2) zwiększa się wydatki:

a) Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20.000,00 zł;

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 

2019r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
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1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:

a) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku” na kwotę 
12.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

b) pn. „Nabycie udziałów w spółce prawa handlowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Głubczycach spółka z o.o.” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rodz. 60095),

c) pn. „Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głogówku” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 
801, rozdz. 80101),

d) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Kierpniu” o kwotę 
39.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001),

e) pn. „Modernizacja dachu nad tarczownią strzelnicy sportowej w Głogówku” na kwotę 25.000,00 zł 
(Dział 926, rozdz. 92601);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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