
UCHWAŁA NR XVI/169/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869) 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 750 -Administracja publiczna

Rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)

o kwotę 140.000,00 
zł,

-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 140.000,00 zł

b) Dział 758 -Różne rozliczenia

Rozdz. 75801
-Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego

o kwotę 50.076,00 zł;

-§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa –       
50.076,00 zł

2) zwiększa się dochodu majątkowe
a) Dział 750 -Administracja publiczna 

Rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu o kwotę

60.000,00 zł,
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-§ 6560 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł     

3) zmniejsza się wydatki:

a) Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60095 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 2.000,00 zł

b) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80146 -Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli o kwotę 21.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 21.000,00 zł, w tym: dotacje  – 21.000,00 zł

Rozdz. 80195 -Pozostała działalność o kwotę 140.100,00 
zł,

-Wydatki bieżące – 140.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 140.100,00 zł

4) zwiększa się wydatki

a) Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 2.500,00 zł,

-Wydatki bieżące – 1.500,00 zł
-Wydatki majątkowe – 1.000,00 zł

Rozdz. 60095 -Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 2.000,00 zł

b) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 -Gospodarka 
gruntami  i nieruchomościami

o kwotę 30.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 30.000,00 zł
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c) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 30.000,00 zł

d) Dział 801 -Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 40.076,00 zł,

-Wydatki bieżące – 40.076,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 40.076,00 zł

e) Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia rodzinne o kwotę 5.000,00 zł,

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 5.000,00 zł

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 113.600,00 
zł,

Wydatki bieżące – 113.600,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 113.600,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w 
miastach             i gminach

o kwotę 30.000,00 zł,

Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 30.000,00 zł

g) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby

o kwotę 110.000,00 
zł,

Wydatki bieżące – 95.000,00 zł, w tym: dotacje - 95.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki o kwotę 15.000,00 zł,
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Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: dotacje – 15.000,00 zł

Rozdz. 92118 Muzea o kwotę 5.000,00 zł,

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje– 5.000,00 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami

o kwotę 30.000,00 zł,
Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

2. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań  inwestycyjnych na rok 
2019r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku” o kwotę 
2.500,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

b) pn. „Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung)” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

c) pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejską w sołectwie Tomice” o kwotę 15.000,00 zł (dział 921, 
rozdz. 92109)

d) pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki 
okiennej i wzmocnienie konstrukcji budynku – zwrot części dotacji” o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie 
zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie:  „Rewitalizacja zamku w Głogówku” (Dział 921, 
rozdz. 92120);

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepcze” o kwot 16.500,00 zł  (Dział 600, rozdz. 
60016);

b) pn. „Zakup włóki polowej (F.S. Chudoba, Rzepcze)” o kwotę 2.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095),

3. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2019” do uchwały 
wskazanej w ust. 1:

1) Zmniejsza się  nakłady na  przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

a) pn. „Zakup włóki polowej – równiarka ( z sołectwem  Chudoba)” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60095) – Rzepcze;

b) pn. „Zakup włóki polowej – równiarka ( z sołectwem  Rzepcze)” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60095) – Chudoba

2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące

a) pn. „Zakup kamienia na drogi polne” na kwotę 1.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095) – Chudoba,

b) pn. „Zakup kamienia na drogi polne” na kwotę 1.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095) – Rzepcze

4. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 8 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na 
2019 rok” do uchwały wskazanej w ust. 1

1) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” Instytucje kultury , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Głogówku zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 
95.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109, §2480),

2) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” Instytucje kultury , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Głogówku zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 
15.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92116, §2480),

3) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” Instytucje kultury , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Głogówku zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 
5.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92118, §2480),
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4) W części „Jednostki sektora finansów publicznych”, Jednostki samorządu terytorialnego skreśla się dotację 
w kwocie 21.000,00 zł na doradztwo metodyczne (Dział 801, rozdz. 80146, § 2330)

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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