
UCHWAŁA NR XXVIII/271/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

Na podstawie  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 700 -Gospodarka mieszkaniowa   
 § 0470 -Wpływy z trwały zarząd, użytkowanie i 

służebności 
 

o kwotę 
 

919,11 zł, 
 § 0550 -Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości  
 

o kwotę 
 

80.000,00 zł, 
 § 0920 -Pozostałe odsetki o kwotę 19.830,89 zł, 
 § 0970 -Wpływy z różnych dochodów  21.000,00 zł, 
      

b) Dział 758 -Różne rozliczenia   
 § 2030 -Dotacje celowe przekazane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

36.489,23 zł, 
      

c) Dział 852 -Pomoc społeczna   
 § 0970 -Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł 
 § 2170 -Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

29.088,00 zł, 
2) zwiększa się dochody majątkowe: 

a) Dział 600 -Transport i łączność   
 § 6630 -Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 
 

53.250,00 zł, 
      

b) Dział 758 -Różne rozliczenia   
 § 6330 -Dotacje celowe przekazane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 

80.716,54 zł, 
3) zmniejsza się dochody bieżące 

a) Dział 756 ˗Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

  

Id: 382B8F5C-E21E-4E00-B046-656E36C8BAEC. Podpisany Strona 1



nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

 § 0340 ˗Wpływy z podatku od środków 
transportowych 

 
o kwotę 

 
57.205,77 zł, 

 
4) zmniejsza się dochody majątkowe 

  

a) Dział 801 -Oświata i wychowanie   
 § 6257 -Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

 
 
 
 
 
 
 
o kwotę 

 
 
 
 
 
 
 

70.000,00 zł, 
5) zmniejsza się wydatki   

a) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

  

 Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 17.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 17.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 17.000,00 zł 
  

      
b) Dział 801 -Oświata i wychowanie   

 Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 84.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 

od nich – 80.000,00 zł 
  

 -wydatki majątkowe – 4.000,00 zł   
      

c) Dział 852 -Pomoc społeczna   
 Rozdz. 85215 -Dodatki mieszkaniowe o kwotę 22.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 22.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz 

osób fizycznych – 22.000,00 zł 
  

 Rozdz. 85295 -Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł, 
 -wydatki majątkowe – 25.000,00 zł   
      

d) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

  

 Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami o kwotę 25.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące –25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł 
  

 Rozdz. 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
o kwotę 

 
30.000,00 zł 

 -wydatki bieżące –30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł 

  

      
e) Dział 926 -Kultura fizyczna   

 Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 3.700,00 zł 
 -wydatki bieżące – 3.700,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 3.700,00 zł 
  

 Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 15.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł,  
  

6) zwiększa się wydatki 

a) Dział 600 -Transport i łączność   
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 Rozdz 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 101.580,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł 
  

 -wydatki majątkowe – 51.580,00 zł   
      

b) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa   
 Rozdz 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

o kwotę 
 

55.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł 
  

 -wydatki majątkowe – 15.000,00 zł   
      

c) Dział  750 -Administracja publiczna   
 Rozdz 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 

o kwotę 
 

25.000,00 zł, 
 -wydatki majątkowe – 25.000,00 zł   
      

d) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

  

 Rozdz 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 17.000,00 zł, 
 -wydatki majątkowe – 17.000,00 zł   
      

e) Dział 801 -Oświata i wychowanie   
 Rozdz 80102 -Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 80.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 

składki od nich – 72.000,00 zł, wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych – 8.000,00 zł 

  

 Rozdz 80104 -Przedszkola o kwotę 4.000,00 zł, 
 -wydatki majątkowe – 4.000,00 zł   
      

f) Dział 852 -Pomoc społeczna   
 Rozdz 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

 
 
 
o kwotę 

 
 
 

4.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz 

osób fizycznych – 4.000,00 zł 
  

 Rozdz 85295 -Pozostała działalność o kwotę  29.088,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 29.088,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 

składki od nich – 28.800,00 zł, wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych – 288,00 zł 

  

      
g) Dział 855 -Rodzina   

 Rozdz. 85508 -Rodziny zastępcze o kwotę 22.000,00 zł, 
 -wydatki bieżące – 22.000,00 zł, w tym: wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł 
  

      
h) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
  

 Rozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.420,00 zł, 
 -wydatki majątkowe – 3.420,00 zł   
 Rozdz. 90095 -Pozostała 

działalność 
o kwotę 60.000,00 zł 

 -wydatki majątkowe – 60.000,00 zł   
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i) Dział 926 -Kultura 

fizyczna 
  

 Rozdz. 92601 -Obiekty 
sportowe 

o kwotę 18.700,00 zł, 

 -wydatki majątkowe – 18.700,00 zł   

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 
2020r.” do uchwały wskazanej w ust. 1: 

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: 

a) pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych" na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016), 

b) pn. „Odwodnienie liniowe drogi gminnej we Wróblinie” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016), 

c) pn. „Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Spółdzielczej w Głogówku wraz z wymianą okien 
w klatce schodowej” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70005), 

d) „Zakup zamgławiacza K-10 do dezynfekcji pomieszczeń” na kwotę 17.000,00 zł(Dział 754, rozdz. 
75412), 

e) pn. „Zakup wiat stadionowych – Stadion Miejski FORTUNA” na kwotę 18.700,00 zł (Dział 926, rozdz. 
92601), 

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Rzepcze” o kwotę 3.420,00 zł (Dział 600, 
rozdz. 60016) 

b) pn. „Wymiana źródła ciepła na gazowy w Sali gimnastycznej SP Nr 2 w Głogówku” o kwotę 4.000,00 zł 
(Dział 801, rozdz. 80101), 

c) pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego w Głogówku” 
o kwotę 25.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85295), 

3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: 

a) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym termomodernizacja” o kwotę 
25.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023), 

b) pn. „Przebudowa placu zabaw pry budynku Publicznego Przedszkola w Biedrzychowicach” o kwotę 
4.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104), 

c) pn. „Odwodnienie liniowe drogi gminnej w Rzepczach” o kwotę 3.420,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001), 

d) pn. „Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o.” 
o kwotę 60.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095), 

§ 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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