
 

Uchwała Nr ………………….. 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kluczborku 
 
 

Janusz Kędzia 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr ………………… 

 Rady Miejskiej w Kluczborku 

 z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków 

 

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów 

a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 620 000,00 zł związane jest 

z dofinansowaniem do zadania „Budowa obwodnicy Kluczborka-ostatni etap” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 130 000,00 zł związane jest z rekompensatą 

utraconych dochodów budżetu z tytułu podatków od osób prawnych. 

c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 12 596,00 zł związane jest z wpływami do 

budżetu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 487,80 zł związane jest ze środkami na 

dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii.  

e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 70 200,00 zł związane jest ze środkami na 

program Wspieraj Seniora”.  

f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 80 000,00 zł wynika ze zwiększonych 

wpływów do budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.  

g) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 200 000,00 zł związane jest z mniejszym 

niż planowano dofinansowaniem do „Uzbrojenia WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”.  

 

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków 

a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na „Remonty 

bieżące dróg miejskich i wiejskich”, w budżecie UM, 

b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na 

„Wykonanie wiat autobusowych na terenie gminy Kluczbork”, (przenosząc te środki z wydatków 

bieżących w/w rozdziału)”, w budżecie UM, 

c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na „Budowę 

drogi dojazdowej od DK 45 do bud. Nr 93b i 101 w Kuniowie”, w budżecie UM, 

d) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14 500,00 zł z „Budowy 

chodnika przy drodze gminnej” z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie 8 700,00 zł w 

w/w rozdziale oraz na wydatki majątkowe w dziale 900 rozdziale 90015 w kwocie 5 800,00 zł na 



zadanie „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego 

Bogdańczowice, 

e) dział 700 rozdział 70004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, w budżecie 

MZOK, 

f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na „Remont 

placów zabaw na terenie gminy Kluczbork”, w budżecie UM, 

g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Budowę 

wybiegu dla psów przy ul.Sybiraków w Kluczborku”, w budżecie UM,  

h) dział rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 500,00 zł na „Modernizację 

altany biesiadnej” w Ligocie Górnej, przenosząc te środki z wydatków bieżących z działu 750 

rozdziału 75095 w kwocie 1 500,00 zł oraz z działu 600 rozdziału 60016 z wydatków majątkowych 

na „Projekt drogi ul.Dębowej” w kwocie 3 000,00 zł, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego 

Ligota Górna,  

i) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na obsługę 

cmentarza, w budżecie MZOK, 

j) dział 754 rozdział 75412, przeniesienie w ramach wydatków bieżących na kwotę 15 000,00 zł z 

uwagi na konieczność dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej z dotacji 

przedmiotowych na dotacje celowe, zaplanowanych w budżecie: „Dotacji dla OSP Bogacica na 

zakup ubrań specjalnych bojowych” w kwocie 10 000,00 zł oraz „Dotacji na wykonanie instalacji 

dozorowania i monitoringu boksów garażowych w obiekcie OSP Biadacz” w kwocie 5 000,00 zł, w 

budżecie UM, 

k) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Dotację 

celową na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych” dla OSP w Biadaczu, w budżecie UM,  

l) dział 757 rozdział 75702, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 511 000,00 zł z odsetek od 

kredytów, w budżecie UM, 

m) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na dotację dla 

Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu, w budżecie AO, 

n) dział 801 rozdział 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł , zmniejszając te 

środki w dziale 854 rozdziale 85401, w ramach zabezpieczenia na wypłatę wynagrodzeń i 

pochodnych, w budżecie PSP nr 5 w Kluczborku, 

o) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł , zmniejszając te 

środki w dziale 854 rozdziale 85401, w ramach zabezpieczenia na wypłatę wynagrodzeń, w 

budżecie PSP w Bąkowie, 

p) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł , zmniejszając te 

środki w dziale 854 rozdziale 85401, w ramach zabezpieczenia na wypłatę wynagrodzeń i 

pochodnych, w budżecie PSP w Bogacicy, 



q) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł na 

„Termomodernizację dachu budynku Sali gimnastycznej”, przenosząc te środki z wydatków 

bieżących, w budżecie PSP w Kuniowie, 

r) dział 801 rozdział 80101, wprowadzenie zadania majątkowego na kwotę 485 710,80 zł poprzez 

uporządkowanie zadania pn.: ”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego – Bogacica”: 

- w budżecie Wydziału Gospodarki Miejskiej: przeniesienie kwoty 430 000,00 zł z „Budowy 

nawierzchni boiska przy PSP w Bogacicy” z uwagi na początkowo mylnie wprowadzoną nazwę 

zadania, 

- w budżecie Wydziału Funduszy Zewnętrznych: przeniesienie z działu 900 rozdziału 90015 kwoty 

27 350,00 zł z „Budowy oświetlenia boiska sportowego przy PSP w Bogacicy” z uwagi na mylnie 

wprowadzoną klasyfikację i nazwę zadania, 

- w budżecie Funduszu Sołeckiego Bogacica: przeniesienie z działu 900 rozdziału 90015 kwoty 

28 360,80 zł z „Budowy oświetlenia boiska sportowego przy PSP w Bogacicy”  z uwagi na mylnie 

wprowadzoną klasyfikację i nazwę zadania, 

s) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 596,00 zł w związku z 

organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  oraz udostępnienie infolinii (finansowane z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19), w budżecie UM, 

t) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł na pokrycie 

kosztów utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, w budżecie OPS,  

u) dział 852 rozdział 85215, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 487,80 zł na dopłaty do 

czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, w budżecie OPS, 

v) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 200,00 zł w związku z 

realizacją projektu „Wspieraj Seniora”, w budżecie OPS, 

w) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na 

„Uzbrojenie terenu WSSE przy ul.Wołczyńskiej w Kluczborku” (pokrycie zmniejszonego 

dofinansowania do w/w zadania ze środków własnych gminy), w budżecie UM, 

x) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z 

„Likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych”, w budżecie 

UM, 

y) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł na dotację dla 

Centrum Aktywności Lokalnej na projekt „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, w budżecie UM, 

z) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 600,00 zł na 

„Wykonanie wiaty z utwardzeniem przy budynku świetlicy wiejskiej” w Czaplach Starych, 

przenosząc te środki z wydatków bieżących z działu 750 rozdziału 75095 w kwocie 200,00 zł, z 



działu 900 rozdziału 90004 w kwocie 1 0000,00 zł oraz z działu 921 rozdziału 92109 w kwocie 

400,00 zł, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Czaple Stare, 

aa) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na „Dotacje 

do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM, 

bb) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na 

„Rozbiórkę zadaszenia nad trybuną na stadionie KKS”, w budżecie UM, 

cc) dział 926 rozdział 92101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na 

„Rewitalizację obiektów sportowych”, w budżecie UM, 

dd) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na 

dotacje celowe z kultury fizycznej w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem klubów 

sportowych na rozgrywki w II połowie roku, w budżecie UM. 

 

Otrzymują: 

 

1. Administracja Oświaty, 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych, 

4. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy, 

5. Wydział Gospodarki Miejskiej, 

6. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

7. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych. 


