UCHWAŁA NR XXIV/251/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 maja 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 2020 r.
poz. 713) 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, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej nr XIX/188/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:
1) zwiększa się dochody bieżące:

a)

Dział
§

758 -Różne rozliczenia
2920 -Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę

320.152,00 zł,

o kwotę

500.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe

a)

Dział
§

921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6330 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

3) zmniejsza się wydatki
a)
Dział
010 -Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01008 -Melioracje wodne

o kwotę

19.220,00 zł,

-wydatki bieżące – 19.220,00 zł, w tym: wydatki związane

z realizacją zadań statutowych – 19.220,00 zł
b)

Dział
750 -Administracja publiczna
Rozdz. 75095 -Pozostała działalność
-wydatki bieżące - 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł
c)
Dział
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne
-wydatki bieżące – 10.000,00 zł w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

d)

e)

Dział

900 -Gospodarka
komunalna
środowiska
Rozdz. 90095 -Pozostała działalność
-wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

i

80.000,00 zł,

o kwotę

10.000,00 zł,

o kwotę

20.000,00 zł,

o kwotę

88.000,00 zł,

ochrona

Dział
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-wydatki bieżące – 88.000,00 zł, w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 33.000,00 zł,
dotacje – 55.000,00 zł
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Rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
Rozdz. 92127 -Działalność dotycząca miejsc pamięci
narodowej oraz ochrony pamięci walk
i męczeństwa

o kwotę

o kwotę

500.000,00 zł,

10.000,00 zł,

-wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane

z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł
f)

Dział
926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe
-wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 90.000,00 zł
-wydatki majątkowe – 18.426,00 zł
Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej
-wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

o kwotę

108.426,00 zł,

o kwotę

20.000,00 zł,

o kwotę

6.000,00 zł

o kwotę

371.152,00 zł

o kwotę

70.000,00 zł,

o kwotę

18.000,00 zł,

o kwotę

27.926,00 zł,

o kwotę

70.000,00 zł,

o kwotę

9.720,00 zł,

o kwotę

103.000,00 zł,

4) zwiększa się wydatki

a)

b)

c)

Dział

754 -Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa
Rozdz 75412 -Ochotnicze straże pożarne
-Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł

i

ochrona

Dział
801 -Oświata i wychowanie
Rozdz 80102 -Szkoły podstawowe specjalne
-wydatki bieżące – 371.152,00 zł, tym: wynagrodzenia i składki
od nich – 371.152,00 zł
Rozdz 80134 -Szkoły zawodowe specjalne
-wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia
i składki od nich – 70.000,00 zł
Dział
Rozdz.

854
-Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 -Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł
d)

900 -Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Rozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-wydatki majątkowe – 27.926,00 zł
Rozdz. 90003 -Oczyszczanie miast i wsi
-wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych - 70.000,00 zł
Rozdz. 90095 -Pozostała działalność
-wydatki majątkowe – 9.720,00 zł

e)

Dział

Dział
Rozdz.

921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-wydatki majątkowe – 103.000,00 zł

Id: 9CE733A3-25E7-4523-A10B-5C7B7D8B2D85. Podpisany

Strona 2

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” dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego
zadanie: 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”
otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów” w części
dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania na
Głogowiec oraz od Tomic do Szonowa” (Dział 600, rozdz. 60013, § 6630);
2) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł dotację dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział
921, rozdz. 92109, § 2480);
3) W części „Jednostki sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł dotację dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni oraz
wyposażenia zaplecza kuchennego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku” (Dział 921, rozdz.
92109, § 6220);
4) W części „Jednostki sektora finansów publicznych”, Jednostki samorządu terytorialnego skreśla 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. „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 199.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016)
b) pn. „Odnowienie placu i elewacji budynku OSP w Głogówku” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 754, rozdz.
75412),
c) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Głogówku” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.
90095)
d) pn. „Rewitalizacja zamku w Głogówku” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120),
2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Błażejowicach” o kwotę 33.000,00 zł (Dział 921, rozdz.
92109),
3) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Rzepcze” na kwotę 119.000,00 zł (Dział 600,
rozdz. 60016),
b) pn. Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu”
na kwotę 10.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),
c) pn. „Opracowanie planu aglomeracji Głogówek” na kwotę 9.500,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001),
d) pn. „Odwodnienie liniowe drogi gminnej w Rzepczach” na kwotę18.426,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001)
– Fundusz Sołecki Rzepcze
e) pn. „Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Kotkowice” na
kwotę 9.720,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095),
f) pn. „Modernizacja kuchni oraz wyposażenia zaplecza kuchennego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Głogówku” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109),
5) Skreśla się zadanie inwestycyjne:
a) pn. „Zagospodarowanie terenu na parking przy boisku sportowym w Rzepczach” na kwotę 18.426,00 zł
(Dział 926, rozdz. 92601) – Fundusz Sołecki Rzepcze
6) Zmienia się nazwę zadanie inwestycyjnego:
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a) zadanie 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” otrzymuje brzmienie: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek –
Szonów” w części dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do
skrzyżowania na Głogowiec oraz od Tomic do Szonowa”;
4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2020” do uchwały wskazanej
w ust. 1:
1) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe
a) pn. „Zagospodarowanie terenu na parking przy boisku sportowym w Rzepczach” na kwotę 18.426,00 zł
(Dział 926, rozdz. 92601) - Rzepcze
2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe
a) pn. „Odwodnienie liniowe drogi gminnej w miejscowości Rzepcze na kwotę 18.426,00 zł (Dział 900,
rozdz. 90001) - 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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