
UCHWAŁA NR XV/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 26 września 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 2009r. 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 758 -Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.172.507,00 zł,
-§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 
2.172.507,00 zł
Rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe o kwotę 24.831,46 zł,
-§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) – 24.831,46 zł       

b) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 -Przedszkola o kwotę 21.000,00 zł,
-§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia         
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego – 21.000,00 zł

2) zwiększa się dochodu majątkowe
a) Dział 758 -Różne rozliczenia 

Rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe o kwotę 84.644,31 zł,
-§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 
84.644,31 zł        

3) zmniejsza się wydatki:
a) Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 1.000,00 zł

b) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80113 -Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 3.000,00 zł

c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami o kwotę 23.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 23.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia            
i składki od nich – 23.000,00 zł
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d) Dział 926 -Kultura fizyczna
Rozdz

.
92601 -Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł;

-Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki
a) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami                                      
i nieruchomościami o kwotę 91.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 91.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 91.000,00 zł

b) Dział 750 -Administracja publiczna
Rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) o kwotę 390.179,50 zł,
-Wydatki bieżące – 390.179,50 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 120.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od 
nich – 270.179,50 zł

Rozdz. 75075 -Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego

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. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 447.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 422.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 40.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich 
– 382.000,00 zł
-Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

Rozdz. 80102 -Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 226.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 226.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 26.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich 
– 200.000,00 zł

Rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych o kwotę 27.000,00 zł

-Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 7.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 
20.000,00 zł

Rozdz. 80104 -Przedszkola o kwotę 236.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 236.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 53.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich 
– 183.000,00 zł

Rozdz. 80134 -Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 41.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 41.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 
40.000,00 zł

Rozdz. 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 62.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 62.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 62.000,00 zł

Rozdz. 80195 -Pozostała działalność o kwotę 388.637,39 zł,
-Wydatki bieżące – 23.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 23.000,00 zł, wynagrodzenia i składki         od 
nich – 365.637,39 zł
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d) Dział 851 -Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.765,88 zł,

-Wydatki bieżące – 6.765,88 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 6.765,88 zł

e) Dział 852 -Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 -Zasiłki okresowe, celowe                        

i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne                       
i rentowe o kwotę

53.000,00zł

-Wydatki bieżące – 53.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe –     53.000,00 zł

f) Dział 854 -Edukacyjna opieka 
wychowawcza

Rozdz. 85401 -Świetlice szkolne o kwotę 22.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 22.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i 
składki od nich – 22.000,00 zł

Rozdz. 85403 -Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze o kwotę 2.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki statutowe 
– 2.000,00 zł

g) Dział 855 -Rodzina
Rozdz. 85505 -Tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków o kwotę 10.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 5.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 
5.000,00 zł

Rozdz. 85508 -Rodziny zastępcze o kwotę 43.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 43.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe –    43.000,00 zł

h) Dział 900 -Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami o kwotę 86.400,00 zł,
-Wydatki bieżące – 86.400,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 86.400 zł

Rozdz. 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach             
i gminach o kwotę 40.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 40.000,00 zł

Rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 100.000,00 zł

Rozdz. 90095 -Pozostała działalność o kwotę 43.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 43.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 43.000,00 zł

i) Dział 926 -Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00 zł;

-Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 25.000,00 zł
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2.  Dokonuje się   następujących zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych      na rok 
2019r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku” o kwotę 
20.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601);

2) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

a) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku” 
otrzymuje brzmienie: pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Konopnickiej 
w Głogówku” (Dział 600, rozdz. 60016),

b) zadanie pn. „Utworzenie pomieszczenia gospodarczego (Pracownia artystyczna „Winiary”” otrzymuje 
brzmienie: pn. „Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem Etap I” (Dział 921, rozdz. 92195) – Fundusz 
sołecki;

3) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Twardawie” na kwotę       25.000,00 zł (Dział 801, 
rozdz. 80101);

3. Dokonuje się   następujących zmian w załączniku nr 7 „Fundusz Sołecki 2019” do uchwały 
wskazanej w ust. 1:

1) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

a) Przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej” na kwotę 
34.296,00 zł otrzymuje brzmienie: pn. „Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem Etap I” na kwotę 
34.296,00 zł (Dział 921, rozdz. 92195) – Winiary

§ 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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