UCHWAŁA NR XXIII/234/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1303, 1517, 1696, 1815) 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, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej nr XIX/188/2020 z dnia 23 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:
1) zmniejsza się dochody bieżące:

a)

Dział
§

855 -Rodzina
0980 -Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń funduszu alimentacyjnego

o kwotę

25.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe
a)
Dział
600 -Transport i łączność
§
6330 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowogminnych)

o kwotę

1.045.758,00 zł,

3) zwiększa się przychody
a)
§
952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym

o kwotę

740.000,00 zł

o kwotę

1.045.758,00 zł,

o kwotę

15.000,00 zł,

o kwotę

70.000,00 zł,

o kwotę

380.000,00 zł,

o kwotę

250.000,00 zł,

b)

§

955 -Wolne środki, o których mowa w art.217
ust. 2 pkt 6 ustawy

4) zwiększa się wydatki

a)

b)

c)

d)

Dział

754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz
75405 -Komendy powiatowe Policji
-Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: w tym: dotacje na
zadania bieżące – 15.000,00 zł
Dział
801 -Oświata i wychowanie
Rozdz
80101 -Szkoły podstawowe
-wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe –
70.000,00 zł
Dział

900 -Gospodarka komunalna
środowiska
Rozdz.
90095 -Pozostała działalność
-wydatki majątkowe – 380.000,00 zł
Dział
Rozdz.

921 -Kultura
i
ochrona
narodowego
92120 -Ochrona zabytków i
zabytkami
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-wydatki majątkowe – 250.000,00 zł
2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot i zakres dotacji na
2020 rok” do uchwały wskazanej w ust. 1
1) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zmniejsza się o kwotę 69.500,00 zł dotację dla
Samorządu Województwa Opolskiego dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w części dotyczącej budowy ścieżki pieszorowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania na Głogowiec” (Dział 600, rozdz. 60013, §
6630),
2) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 69.500,00 zł dotację dla
Samorządu Województwa Opolskiego dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika
wzdłuż drogi DW nr 416 (ul. Głubczycka) w Głogówku” (Dział 600, rozdz. 60013, § 6630),
3) W części „Jednostki sektora finansów publicznych”, Jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się
dotacje w kwocie 15.000,00 zł na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, na
dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji (Dział 754, rozdz. 75405, § 2300);
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2020r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:
1) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w części dotyczącej
budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania na Głogowiec”
o kwotę 69.500,00 zł (Dział 600, rozdz. 60013, § 6630),
2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o.” na
kwotę 380.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095),
b) pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120);
2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi DW nr 416 (ul. Głubczycka) w Głogówku” na kwotę
69.500,00 zł (Dział 600, rozdz. 60013, § 6630);
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Informacji

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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