
UCHWAŁA NR XIII/182/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 29 listopada 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 851 -Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 41.172,37 zł,

§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia               
na sprzedaż napojów alkoholowych – 
41.172,37 zł

b) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Rozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 74.091,90 zł,
-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 74.091,90 zł

1) zmniejsza się dochody majątkowe:

a) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami                                      

i nieruchomościami o kwotę 96.353,90 zł,
-§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości – 96.353,90 zł

2) zmniejsza się wydatki:
a) Dział 600 ˗Transport i łączność

Rozdz. 6001
6

˗Drogi publiczne gminne 36.614,49 zł,

˗Wydatki majątkowe – 36.614,49 zł

b) Dział 801 -Oświata i wychowanie

o kwotę

Rozd
z.

8014
6

-Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli o kwotę 9.000,00 zł,

-Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe -  9.000,00 zł

c) Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 -Świetlice szkolne o kwotę 32.800,00 zł
-Wydatki bieżące – 32.800,00 zł, w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich – 30.000,00 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł
Rozdz. 85403 -Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze o kwotę 27.200,00 zł,
-Wydatki bieżące – 27.200,00 zł, w tym: 
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wynagrodzenia i składki od nich – 26.000,00 zł, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł

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

żłobków
o kwotę 10.000,00 zł;

-Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich – 10.000,00 zł

3) zwiększa się wydatki
a) Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne o kwotę 36.614,49 zł,
-Wydatki bieżące – 36.614,49 zł, z tym: wydatki 
statutowe – 36.614,49 zł

b) Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami                                      

i nieruchomościami o kwotę 9.738,00 zł,
-Wydatki bieżące – 9.738,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 9.738,00 zł

c) Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdz. 80102 -Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł
-Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich – 20.000,00 zł
Rozdz. 80195 -Pozostała działalność o kwotę 9.000,00 zł,
-Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 9.000,00 zł

d) Dział 851 -Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 41.172,37 zł
-Wydatki bieżące – 41.172,37 zł, w tym: wydatki 
statutowe – 41.172,37 zł

e) Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Rozdz. 90095 ˗Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł,
˗Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł

2. Dokonuje  się   następujących  zmian w załączniku nr 6 „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na rok 
2019r.”  do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne

a) pn. „Wykonanie muru oporowego przy ul. Podgórnej w Głogówku” na kwotę 18.000,00 zł” na kwotę 
18.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095);

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów” o kwotę 28.114,49 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

b) pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepcze” o kwotę 8.500,00 zł (Dział 600, rozdz. 
60016);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
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§ 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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