
UCHWAŁA NR XVII/173/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 22 listopada 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 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Rozdz
.

75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 45.000,00 zł,

-§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej – 45.000,00 zł

2) zmniejsza się wydatki:
a) Dział 600 ˗Transport i łączność

Rozdz
.

60095 ˗Pozostała działalność o kwotę 11.040,00 zł,

˗Wydatki bieżące – 10.540,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
10.540,00 zł
˗Wydatki majątkowe – 500,00 zł

b) Dział 750 ˗Administracja publiczna
Rozdz. 75095 ˗Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
˗Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
10.000,00 zł

c) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195-                               Pozostała działalność            o kwotę 159.900,00 zł,

-Wydatki bieżące – 159.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 159.900,00 zł

Dział 852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 5.000,00 zł

d) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 115.000,00 zł
-Wydatki bieżące – 115.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
115.000.00 zł 

3) zwiększa się wydatki
a) Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 -Izby rolnicze o kwotę 5.000,00 zł,
-Wydatki bieżące –5.000,00 zł – w tym: wydatki statutowe – 
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5.000,00 zł

b) Dział 600 -Transport i łączność
Rozdz. 60017 -Drogi wewnętrzne o kwotę 17.000,00 zł,
-Wydatki majątkowe – 17.000,00 zł

c) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami                                      

i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
15.000,00 zł

d) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 225.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe –
5.000,00 zł
-Wydatki majątkowe – 220.000,00 zł

e) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Rozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
o kwotę 7.000,00 zł,

-Wydatki majątkowe – 7.000,00 zł
Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami o kwotę 65.900,00 zł,
-Wydatki bieżące – 65.900,00 zł, w tym: wydatki statutowe – 
65.900,00 zł
Rozdz

.
900
95

˗Pozostała działalność o kwotę 5.040,00 zł,

˗Wydatki majątkowe – 5.040,00 zł

f) Dział 926 ˗Kultura fizyczna
Rozdz

.
926
01

˗Obiekty sportowe o kwotę 6.000,00 zł

˗Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł
2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 

2019r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne

a) pn. „Wykonanie nawierzchni brukowej drogi dojazdowej do posesji przy ul. Jana Pawła II nr 1a-b” na 
kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016)

b) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Repczach” na kwotę 17.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60017),

c) pn. „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mochowie” na kwotę 
220.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),

d) pn. „Zakup i montaż blaszanego garażu” na kwotę 5.040,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Góreczno 
Fundusz Sołecki,

e) pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wiatę na boisku sportowym” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 
926, rozdz. 92601) – Rzepcze Fundusz Sołecki;

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków  w miejscowości Rzepcze” o kwotę 7.000,00 zł 
(Dział 900, rozdz. 90001),
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3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

b) pn. „Zakup włóki polowej – równiarka ( z sołectwem  Chudoba)” o kwotę 500,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60095) – Rzepcze Fundusz Sołecki;

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 500,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60095) – Rzepcze

2) Wprowadza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe:

a) pn. „Zakup i montaż blaszanego garażu” na kwotę 5.040,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Góreczno 
Fundusz Sołecki,

b) pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wiatę na boisku sportowym” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 
926, rozdz. 92601) – Rzepcze Fundusz Sołecki

3) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki bieżące

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

b) pn. „ Zakup witaczy” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095) - Rzepcze

§ 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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