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z dnia  29 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W  Uchwale Nr XXVII/264/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1  otrzymuje brzminie: „§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 620 408 zł". 

2) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

6) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

7) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

8) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

9) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Mariusz Migała 
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Tabela nr 1 - Dochody bieżące

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

0 336 840

750 0 10 757

75023 0 10 757

0970 wpływy z różnych dochodów 10 757

756 0 10 000

75618 0 10 000

0690 wpływy z różnych opłat 10 000

758 0 200 753

75801 0 200 753

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 200 753

852 0 86 330

85295 0 86 330

2030

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

86 330

900 0 23 000

90005 0 23 000

2460

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

23 000

926 0 6 000

92605 0 6 000

0970 wpływy z różnych dochodów 6 000

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różne rozliczenia

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

dział - rozdział - paragraf

I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2021 r. (w złotych)

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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0 60 957

754 0 60 957

75495 0 60 957

2887

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów)

60 957

0 397 797

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

180 000 600 000

758 0 600 000

75816 0 600 000

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

600 000

900 180 000 0

90095 180 000 0

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

180 000

180 000 600 000

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

Dochody bieżące 0 397 797

Dochody majątkowe 180 000 600 000

180 000 997 797

Razem zmniejszenia i zwiększenia

Wpływy do rozliczenia

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

2

Razem zmniejszenia i zwiększenia

dział - rozdział - paragraf

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Różne rozliczenia

Razem zmniejszenia i zwiększenia

Zmiany planu dochodów

1

II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z 

niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł 

zagranicznych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostała działalność
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

600 3 000 0 3 000 0 0 0

60016 3 000 3 000

852 86 330 0 86 330 0 0 0

85295 86 330 86 330

900 10 000 0 10 000 0 0 0

90015 5 000 5 000

90095 5 000 5 000

921 2 721 0 2 721 0 0 0

92105 2 721 2 721

102 051 0 102 051 0 0 0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Kwota

700 364 000

70005 364 000

- 364 000

900 250 000

90095 250 000Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami

wydatki inwestycyjne 

Razem  zmniejszenia planu wydatków 

bieżących

Dział - Rozdział (treść)

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków 

krajowych 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Pozostała działalność

Pomoc społeczna

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

- 250 000

614 000

Kwota

1 102 051

2 614 000

716 051

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu 

wydatków

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe

Razem  / zmnijeszenie planu wydatków 

Razem zmniejszenie planu wydatków 

majątkowych

wydatki inwestycyjne 
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

600 200 000 0 200 000 0 0 0

60016 200 000 200 000

758 86 330 0 86 330 0 0 0

75818 86 330 86 330

801 200 753 0 0 200 753 0 0

80101 200 753 200 753

852 86 330 0 86 330 0 0 0

85295 86 330 86 330

900 23 000 0 23 000 0 0 0

90005 23 000 23 000

921 3 221 0 3 221 0 0 0

92105 3 221 3 221

926 2 500 0 2 500 0 0 0

92601 2 500 2 500

754 71 714 0 71 714 0 0 0

75495 71 714 71 714

II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków 

pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków 

niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

Pozostała działalność

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Ochrona powietrza atmosferycznego 

i klimatu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Pozostała działalność

Pomoc społeczna

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe 

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

673 848 0 473 095 200 753 0 0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Kwota

600 124 000

34 000

- 34 000

60016 90 000

- 90 000

801 56 000

80195 56 000

- 56 000

900 624 000

90001 600 000

- 600 000

90015 14 000

- 14 000

90095 10 000

- 10 000

921 40 000

92120 40 000

- 40 000

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki inwestycyjne 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód

wydatki na zakup i objęcie akcji, 

wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego 

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

Oświata i wychowanie

Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne 

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków 

krajowych 

Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

dotacja celowa przekazana 

powiatowi na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

Razem  zwiększenie planu wydatków 

bieżących

Dział - Rozdział (treść)

Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami

dotacja celowa na dofinansowanie 

realizacji inwestycji  
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wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

926 16 000

92601 16 000

- 16 000

860 000

Kwota

1 673 848

2 860 000

1 533 848

Razem zwiększenie planu wydatków 

majątkowych

Zbiorcze zestawienie zwiększenia  planu wydatków

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe

Razem  / zwiększenie planu wydatków 

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

wydatki inwestycyjne 
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lp.

nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

przedmiot dotacji dział rozdział
kwota 

dotacji

3

3.6. Powiat Nyski

dotacja na wykonanie 

bezpiecznych przejść dla 

pieszych na terenie Gminy 

Głuchołazy

dz. 600 - Transport i 

łączność

rozdz. 60014 - Drogi 

publiczne powiatowe
34 000

2 535 400

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

lp. dział rozdział
kwota 

dotacji

4.

4.18
dz. 801 - Oświata i 

wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
74 266

4.19
dz. 801 - Oświata i 

wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
62 397

4.20
dz. 801 - Oświata i 

wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
64 090

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2021 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań 

przedmiot dotacji (zadanie)

Pozostałe dotacje, z tego:

dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek na 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych

dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las na 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych

dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice  na 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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4.21

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona 

zabytków i opieka nad 

zabytkami

25 000

4.22

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona 

zabytków i opieka nad 

zabytkami

15 000

1 998 753

dotacja na modernizację zabytkowego muru przy ul. 

Skłodowskiej 5 -5a w Głuchołazach (dotacja 

majątkowa)

dotacja na na wykonanie dokumentacji projektowej 

modernizacji zabytkowej wieży zegarowej w 

Głuchołazach (dotacja majątkowa)

Razem
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1 2 3 4 5 6

Nabycie nieruchomości 516 000

516 000

Budżet obywatelski 160 000

160 000

1. Plac zabaw ze strefą rekreacyjną przy PSP Nr 2 w 

Głuchołazach
80 000

80 000

2. Dotacja na zwiększenie mobilności i sprawności OSP 

Jarnołtówek
40 000

40 000

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w 

Sławniowicach oraz modernizacja sceny estradowej na 

boisku sportowym w Burgrabicach

40 000

40 000

Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych 

Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w 

Publicznej Szkole Podstawowej  w Nowym Świętowie)  oraz 

Żłobka Miejskiego

706 000

706 000

Modernizacja wieży zegarowej 0

0

0

Modernizacja szatni sportowej w Polskim Świętowie 46 000

46 000

31

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do 

likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego 

efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Głuchołazy

r.90005 277 500 2020-2022

Zmiana limitów wydatków inwestycyjnych na 2021 roku (w złotych) 

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

rozdz. 

klasyfikacji 

budżetowej

Plan wydatków 

na 2021 r.

Lata realizacji 

inwestycji

5 r. 70005 2021z tego:

- budżet gminy

11

2016-2021
z tego:

- budżet gminy

r.75412 2021
z tego:

budżet gminy

r.92109 2021

z tego:

budżet gminy

r.90095 2021
z tego:

budżet gminy

12 r.80195 2015-2022

z tego:

- budżet gminy

- dotacja z Ministerstwa Kultury

23 r.90095 2019-2021z tego:

- budżet gminy

28 r.92601 2021
z tego:

- budżet gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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- budżet gminy 102 675

174 825

Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach 23 000

23 000

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”  w Głuchołazach na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji na osiedlu po 

zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie 

gospodarki rolnej w Charbielinie"

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

600 000

600 000

Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stary Las 14 000

- budżet gminy 9 000

5 000

Budowa drogi transportu rolnego w Charbielinie i Starym 

Lesie - dokumentacja projektowa
90 000

90 000

Dotacja na modernizację zabytkowego muru przy ul. 

Skłodowskiej 5 -5a w Głuchołazach
25 000

25 000

Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej 

modernizacji zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach
15 000

15 000

Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na 

wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie 

Gminy Głuchołazy

34 000

34 000

15 779 881

z tego:

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach 

działania 5.5 Ochrona powietrza

33 r.90095 2021
z tego:

- budżet gminy

57 r.90005 2021

z tego:

- budżet gminy

58 r.90005 2021z tego:

- program Odnowa Wsi Województwa Opolskiego

59 r.60016 2021

z tego:

- budżet gminy

Razem

59 r.92120 2021

z tego:

- budżet gminy

60 r.92120 2021

z tego:

- budżet gminy

61 r.60014 2021

z tego:

- budżet gminy
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(5+6+7+8+9) 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modernizacja placówek oświatowo - 

wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym 

budowa sanitariatów w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Nowym Świętowie)  oraz 

Żłobka Miejskiego

1 006 000 706 000 300 000

1 006 000 706 000 300 000

Modernizacja wieży zegarowej 0 0

0 0

- dotacja z Misterstwa Kultury 0 0

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu 

zachęt do likwidacji systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 

na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Głuchołazy

2 627 500 277 500 2 350 000

972 175 102 675 869 500

1 655 325 174 825 1 480 500

Budowa placu zabaw w Charbielinie

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

200 000 200 000

200 000 200 000

73 591 231 11 175 804 19 360 804 20 671 623 16 417 000 7 000 000

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2021 – 2025

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

14

z tego:

- budżet gminy

31
z tego:

- budżet gminy

39
z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego -  zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

Razem

47

z tego:

- budżet gminy (RFIL)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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Okres 

realizacji

Łączne 

nakłady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020-2022

2 662 248

2021

71 714

8 438 018 4 469 082 8 523 723 4 788 000 4 500 000Razem

71 71421

Dobre praktyki w 

zakresie zapewnienia 

funkcjonowania 

administracji 

publicznej i działań 

służb bezpieczeństwa 

na wypadek pandemii

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Współpracy 

Transgranicznej 

INTERREG V-A 

Republika Czeska - 

Polska

277 500 2 350 000 0 0 012

Realizacja PONE 

poprzez stworzenie 

systemu zachęt do 

likwidacji systemów 

grzewczych do 

uzyskania 

wymaganego efektu 

ekologicznego na 

nieruchomościach 

stanowiących 

własność Gminy 

Głuchołazy

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

2024 2025

Zmiana planu wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz 

innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2021- 

2025 (w złotych)

Lp. Nazwa zadania
Jednostka 

realizująca 

zadanie

Program                     

z jakiego będą 

realizowane

2021 2022 2023

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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1

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Burgrabice (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Sławniowice)

754 75412 6 000 6 000

2

Utrzymanie obiektu stadionu oraz 

szatni w miejscowości Burgrabice 

oraz organizacja zawodów 

sportowych

926 92601 6 000 6 000

3

Szkolenie młodzieży z terenu 

sołectwa Burgrabice w zakresie 

kultury fizycznej (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Sławniowice)

926 92605 3 000 3 000

4
Utrzymanie czystości i porządku 

na terenie sołectwa
900 90095 5 116 5 116

5

Działalność świetlicy, biblioteki 

wiejskiej oraz terenów 

rekreacyjnych wsi

921 92105 3 500 3 500

6

Rewitalizacja placu przy boisku 

sportowym w Burgrabicach 

(zadanie realizowane w ramach 

programu ODNOWA WSI)

926 92601 11 500 11 500

7

Remont drogi gminnej w 

Burgrabicach (dokumentacja 

projektowa)

600 60016 0 0

35 116 0 20 116 15 000 0 0 0

1

Dofinansowanie zakupu opału  

gminnego budynku - szkoły w 

Sławniowicach

801 80101 3 000 3 000

2

Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w Sławniowicach (zadanie 

realizowane w ramach programu 

Odnowa Wsi)

921 92109 8 592 8 592

3
Utrzymanie terenów zielonych na 

terenie sołectwa
900 90095 5 000 5 000

4

Wydatki związane z 

funkcjonowaniem świetlicy 

wiejskiej 

921 92109 5 000 5 000

5

Dofinansowanie zakupu sprzętu i 

umundurowania na podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa ppoż 

przez OSP Burgrabice na terenie 

Sławniowic (zadanie realizowane 

wspolnie z Sołectwem 

Burgrabice)

754 75412 3 000 3 000

6
Organizacja imprez 

integracyjnych dla mieszkańców
921 92105 2 279 2 279

wydatki jednostek 

budżetowych
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Zmiana funduszu sołeckiego w 2021 roku (w złotych)

lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

w
y

d
a

tk
i 

m
a

ją
tk

o
w

e

suma dla  jednostki

3 Burgrabice

14 Sławniowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
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wydatki jednostek 

budżetowych
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lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

w
y

d
a

tk
i 

m
a

ją
tk

o
w

e

7

Realizacja zadań w zakresie 

rozwoju piłki nożnej na terenie 

sołectwa (zadanie realizowane 

wspólnie z sołectwem Burgrabice)

926 92605 500 500

8
Modernizacja oświetlenia dróg w 

sołectwie
900 90015 5 000 5 000

32 371 0 20 871 11 500 0 0 0

553 942 0 340 380 118 762 0 0 94 800

suma dla  jednostki

Razem
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Uzasadnienie 

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok dokonano następujących 
zmian: 

1)Wprowadza się do planu dochodów majątkowych środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 600 000 zł (kwota 
200 000 zł zostaje natomiast wprowadzona do WPF na 2022 r. jako wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). 

2)Wprowadza się do planu dochodów bieżących wpływy w kwocie 200 753 zł z tytułu środków rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

3)Wprowadza się do planu dochodów bieżących wpływy w kwocie 10 000 zł z tytułu organizacji 
uroczystości ślubnych poza siedzibą USC w Głuchołazach (rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw). 

4)Wprowadza się do planu dochodów środki z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 
86 330 zł na prowadzenie Dziennego Domu Pobyty Senior+, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków 
w ww. kwocie w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, które następnie przesunięto do rezerwy ogólnej 
(rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe). 

5)Wprowadza się do planu dochodów bieżących wpływy w kwocie 6 000 zł z tytułu wpisowego za udział 
w XX Jubileuszowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Szachach. 

6)Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) o kwotę 10 757 zł w związku z otrzymaniem przez gminę odszkodowań z towarzystwa 
ubezpieczeniowego za zniszczone mienie. 

7)Wprowadza się do planu dochodów bieżących wpływy w kwocie 23 000 zł z tytułu środków 
z WFOŚiGW w Opolu na realizację na terenie Gminy Głuchołazy programu „Czyste powietrze”. 

8)Wprowadza się do planu dochodów bieżących wpływy z dotacji w ramach programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska w kwocie 60 957 zł na realizację zadania pn.: „Dobre praktyki w zakresie 
zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek 
pandemii”. 

9)Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 180 000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn.: „Modernizacja wieży zegarowej”. 

10)Dokonuje się zmiany zadań realizowanych przez sołectwa Burgrabice i Sławniowice w ramach 
funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

11)Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące 
utrzymanie dróg gminnych. 

12)Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł 
(kwota stanowiąca odszkodowanie za zniszczoną wiatę w miejscowości Stary Las) oraz w rozdziale 90015 - 
Oświetlenie ulic, placów i drógi (kwota stanowiąca środki Sołectwa Stary Las w ramach programu Odnowa 
Wsi) i przeznacza się ww. środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia 
w miejscowości Stary Las". 

13)Wprowadza się do planu wydatków bieżących zadanie realizowane w ramach programu  Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska pn.: „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji 
publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” – kwota 71 714 zł (rozdział 75495 – 
Pozostała działalność). 

14)Wprowadza się do planu wydatków bieżących dotację dla Publicznych Szkół Podstawowych 
w Jarnołtówku (kwota 74 266 zł), Burgrabicach (64 090 zł) i Starym Lesie (62 397 zł) na dofinansowanie 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych. 
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15)Wprowadza się do planu wydatków bieżących środki w kwocie 23 000 zł na realizację na terenie 
Gminy Głuchołazy programu „Czyste powietrze” (rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu). 

16)Zmienia się nazwę zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r. 
z „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w Sławniowicach oraz budowa sceny estradowej na 
boisku sportowym w Burgrabicach” na „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w Sławniowicach 
oraz modernizacja sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach”. 

17)Zmienia się nazwę zadania z „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany 
systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Głuchołazy” na „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji 
systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Głuchołazy”. 

18)Dokonuje się zmniejszeń planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań 
inwestycyjnych: 

-zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości” – zmniejszenie o kwotę 364 000 zł, 

-zadanie pn.: „Modernizacja wieży zegarowej” – zmniejszenie o kwotę 250 000 zł, 

19)Dokonuje się zwiększeń planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: 

-zadanie pn.: „Modernizacja szatni sportowej w Polskim Świętowie” – zwiększenie o kwotę 16 000 zł, 

-zadanie pn.: „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa 
sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej  w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego” – 
zwiększenie o kwotę 56 000 zł, 

-zadanie pn.: „Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach” – zwiększenie o kwotę  
10 000 zł, 

20)Do planu wydatków majątkowych na 2021 rok wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 

-zadanie pn.: „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”  w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: 
„Budowa kanalizacji na osiedlu po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej 
w Charbielinie" – kwota planu -  600 000 zł, 

-zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stary Las" – kwota planu -  14 000 zł, 

-zadanie pn.: „Budowa drogi transportu rolnego w Charbielinie i Starym Lesie - dokumentacja 
projektowa" – kwota planu -  90 000 zł, 

-zadanie pn.: „Dotacja na modernizację zabytkowego muru przy ul. Skłodowskiej 5-5a w Głuchołazach" 
– kwota planu -  25 000 zł, 

-zadanie pn.: „Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowej wieży 
zegarowej w Głuchołazach" – kwota planu -  15 000 zł, 

-zadanie pn.: „Dotacja dla Powiatu Nyskiego na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie 
Gminy Głuchołazy" – kwota planu -  34 000 zł, 

21)Do planu wydatków majątkowych na 2022 rok wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: 
„Budowa placu zabaw w Charbielinie” – kwot planu wydatków – 200 000 zł.
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