
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/358/14 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.
1)

) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.
2)

), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 124 405 zł 

Dział Rozdział §  Treść Kwota w zł 

900 
   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 124 405 

 

90019 
 

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysta-

nie ze środowiska 

124 405 

    dochody bieżące; 124 405 

 
 

2460 
 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-

blicznych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 

105 744 

  0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 661 

§ 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 29 101 zł 

Dział Rozdział §  Treść  Kwota w zł 

010    Rolnictwo i łowiectwo  28 501 

 1095   Pozostała działalność  28 501 

    wydatki bieżące;  28 501 

    w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki   28 501 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  600 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  600 

    wydatki bieżące;  600 

    w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki   600 

 

                                                      
1) 

Zm. poz. 645 i 1318. 
2) 

Zm. poz. 938. 
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§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 153 506 zł 

Dział Rozdział §  Treść Kwota w zł 

750    Administracja publiczna 28 501 

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 501 

    wydatki bieżące; 28 501 

    w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki  28 501 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 124 805 

 90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400 

    wydatki bieżące; 400 

    w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki  400 

 

90019 
 

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysta-

nie ze środowiska 

124 405 

    wydatki bieżące; 124 405 

    w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki  124 501 

926    Kultura fizyczna  200 

 92601   Obiekty sportowe 200 

    wydatki bieżące; 200 

    w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki  200 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

  

  Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Kazimierz Naumczyk 
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