Uzasadnienie
Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:
1.


Zmniejszeniem dochodów bieżących:
Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego , o kwotę 60.500,00 zł zmniejsza się dochody bieżące,



Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę
164.000,00 zł zmniejsza się dochody bieżąc,



Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 241.000,00 zł
zmniejszono dochody bieżące,



Dział854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 083 – Wpływy z usług, o kwotę
25.000,00 zł zmniejsza się dochody bieżące,



Dział 855 – Rodzina, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się
dochody bieżące,



Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się dochody
bieżące.

W związku sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 placówki oświatowe
oraz żłobki czasowo były zamknięte, a konsekwencją tego jest obniżenie dochodów.
2.

Zwiększeniem przychodów



§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się
przychody o kwotę 120.030,00 zł,

3.


Zmniejszeniem wydatków:
Dział 600, rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się
wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi
gminnej ul Stroma oraz ul. M. Kopernika nr 34-38 w Racławicach Śl.”, jednocześnie
o kwotę 28.500,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego , rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. pn. „Wymiana pokrycia dachu w budynku
świetlicy wiejskiej” , ponadto o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na
Zakup tablicy informacyjnej (podświetlanej) dla OSP Racławice Śląskie, zmiany
dokonuje si na wniosek sołectwa Racławice Śląskie,



Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych o kwotę 86.421,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, w tym o kwotę

39.000,00 zł w związku z uzyskaniem oszczędności na skutek czasowego zamknięcia
placówek oświatowych i żłobków w wyniku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,


Dział 801 – Oświata i wychowanie, rodz. 80104 – Przedszkola o kwotę 125.000,00 zł
zmniejsza się wydatki bieżące, w związku z uzyskaniem oszczędności na skutek
czasowego zamknięcia placówek oświatowych i żłobków w wyniku epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2,



Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
o kwotę 241.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, w związku z uzyskaniem
oszczędności na skutek czasowego zamknięcia placówek oświatowych i żłobków
w wyniku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,



Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki
szkolno- wychowawcze, o kwotę 25.000,00 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności na
skutek czasowego zamknięcia placówek oświatowych i żłobków w wyniku epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2,



Dział 855- Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, o kwotę
6.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, w związku z uzyskaniem oszczędności
na skutek czasowego zamknięcia placówek oświatowych i żłobków w wyniku epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2,



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała
działalność zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań:
➢ pn. „Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Zwiastowicach” o kwotę
11.500,00 zł,
➢ pn. „Przygotowanie podłoża i mediów pod kontener (świetlica) w Głogowcu”
o kwotę 7.000,00 zł,
zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego,



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rodz. 9219 – Pozostała
działalność o kwotę 5.411,08 zł zmniejsza się wydatki bieżące,



Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,
o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się dotację na zadania bieżące, jednocześnie o tę kwotę
zwiększa się wydatki bieżące.

4.

Zwiększeniem wydatków:
 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowe, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki

bieżące

z przeznaczeniem na remonty,
 Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 4.211,08 zł zwiększa się wydatki bieżące,
2

 Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –
Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.989,00 zł, ponadto
zwiększa się też wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań:
➢ pn. „Dokumentacja techniczna rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szonowie” zwiększa się o kwotę 13.530,00 zł ,
➢ pn. „Zakup zamgławiacza K-10 do dezynfekcji pomieszczeń” zmniejsza się o kwotę
6.100,00 zł,
➢ pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kazimierzu” zmniejsza się o kwotę 1.889,00 zł,
 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcze, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 47.421,00 zł,
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała
działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł, zmian dokonuje się
 na wnioski sołectw i dotyczą funduszu sołeckiego,
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.800,00 zł, zmian
dokonuje się na wnioski sołectw i dotyczą funduszu sołeckiego, ponadto zwiększa się też
wydatki majątkowe:
➢ pn. „Renowacja drzwi głównych do świetlicy wiejskiej” zwiększa się o kwotę
7.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa,
➢ pn. „Modernizacja pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej we Wróblinie” zwiększa się
o kwotę 22.000,00 zł.
Głogówek, 17 września 2020r.
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