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z dnia  15 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2022 rok. 

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 118 180 506 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 100 289 470 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 17 891 036 zł zgodnie z załącznikiem nr l. 

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 129 691 222 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 97 645 051 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 32 046 171 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6. 

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane 
w latach 2022-2026 zgodnie z załącznikiem nr 7. 

4. Wydatki 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 2022-2026 zostały określone w załączniku nr 8. 

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 550 000 zł. 

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na w kwocie 450 000 zł, z tego: 

1) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 100 000 zł, 

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota  
350 000 zł. 

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 510 716 zł, który będzie sfinansowany  kredytem 
bankowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 
przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 15 945 414 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3. 

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 434 698 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3. 
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§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 480 000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 465 000 zł oraz realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 15 000 zł. 

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie 7 595 628 zł, które przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowanych w kwocie 7 595 628 zł. 

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 
60.000 zł, które przeznacza się na realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w kwocie 60.000 zł. 

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu  opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 
60.000 zł oraz plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 54 230 zł, które przeznacza się na realizację lokalnej 
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 114 230 zł. 

§ 10. Ustala się plan przychodów  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych) w kwocie 5 564 923 zł, które przenacza się na realizację zadań inwestycyjnych w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 564 923 zł.  

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 12. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 13. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 572 313 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie 
z załącznikiem nr 9.  

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości  
11 067 956  zł. 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego 
w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 5 000 000 zł. 

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. 

2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach 
rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków bieżących na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych 
środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej 
w załącznikach nr 6, 7 i 8. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Kwota

100 000 779

020 120 000

02001 120 000

0970 wpływy z różnych dochodów 120 000

600 1 182 446

60004 382 446

2170
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych
382 446

60016 800 000

0690 wpływy z różnych opłat 800 000

630 25 000

63001 25 000

0970 wpływy z różnych dochodów 25 000

700 5 600 000

70005 5 600 000

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 290 000

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50 000

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 200 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000

0970 wpływy z różnych dochodów 50 000

710 70 000

71035 70 000

0830 wpływy z usług 70 000

750 329 398

Plan dochodów budżetu gminy w 2022 r. (w złotych)

dział - rozdział - paragraf

I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Turystyka

Ośrodki Informacji turystycznej

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Administracja publiczna

Działalność usługowa

Cmentarze

Lokalny transport zbiorowy

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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75011 329 398

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

329 398

751 4 853

75101 4 853

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 853

752 2 400

75212 2 400

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 400

754 58 928

75414 8 928

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

8 928

75416 50 000

0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 000

756 38 912 462

75601 40 000

0350
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej
40 000

75615 13 781 000

0310 podatek od nieruchomości 12 200 000

0320 podatek rolny 1 350 000

0330 podatek leśny 100 000

0340 podatek od środków transportowych 60 000

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Obrona cywilna

Straż gminna (miejska)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Urzędy wojewódzkie
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0690 wpływy z różnych opłat 1 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000

75616 7 541 000

0310 podatek od nieruchomości 4 500 000

0320 podatek rolny 1 200 000

0330 podatek leśny 30 000

0340 podatek od środków transportowych 420 000

0360 podatek od spadków i darowizn 100 000

0370 opłata od posiadania psów 1 000

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 200 000

0690 wpływy z różnych opłat 20 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000

75618 105 000

0410 wpływy z opłaty skarbowej 105 000

75619 60 000

0270
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 

obrocie hurtowym
60 000

75621 17 385 462

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 16 028 854

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 356 608

758 24 812 814

75801 19 105 277

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 19 105 277

75807 5 540 836

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5 540 836

75831 166 701

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 166 701

801 1 434 150

80101 19 700

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

19 700

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw

Wpływy z różnych rozliczeń

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe
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0830 wpływy z usług 265 100

80103 644 450

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 500

0830 wpływy z usług 342 950

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
300 000

80104 770 000

0830 wpływy z usług 370 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
400 000

851 480 000

85154 480 000

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 480 000

852 3 591 000

85203 73 000

0830 wpływy z usług 8 000

85213 65 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
65 000

85214 1 427 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000

0970 wpływy z różnych dochodów 47 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
1 375 000

85216 816 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
809 000

85219 509 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
509 000

Ośrodki pomocy społecznej

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Zasiłki stałe

Ośrodki wsparcia

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola
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85220 12 000

0830 wpływy z usług 12 000

85228 389 000

0830 wpływy z usług 150 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

239 000

85230 300 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
300 000

855 15 276 700

85501 7 636 000

0920 pozostałe odsetki 4 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41 000

2060

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

7 591 000

85502 7 271 700

0920 pozostałe odsetki 7 700

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

7 214 000

85513 99 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

99 000

85516 270 000

0830 wpływy z usług 270 000

900 7 655 628

90002 7 595 628

0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
7 595 628

Świadczenie wychowawcze

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania 

Rodzina

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
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90019 60 000

0970 wpływy z różnych dochodów 60 000

921 45 000

92109 45 000

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

45 000

926 400 000

92601 400 000

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

130 000

0830 wpływy z usług 270 000

288 691

020 1 257

02001 1 257

2887

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

1 257

750 149 670

75075 149 670

2887

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

149 670

754 95 536

75495 95 536

2887

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

95 536

900 42 228

90005 42 228

Administracja publiczna

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Obiekty sportowe

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska

Kultura fizyczna

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

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostała działalność
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2887

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

42 228

100 289 470

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

12 891 401

600 3 539 401

60016 3 539 401

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                       

z innych źródeł

3 539 401

700 2 250 000

70005 2 250 000

0760
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności
50 000

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 200 000

758 7 102 000

75816 7 102 000

6090

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

7 102 000

4 999 635

630 1 223 117

63003 1 223 117

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                               

z innych źródeł

1 223 117

754 691 941

75412 500 000

Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II )

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Turystyka

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

II. Dochody majątkowe - 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

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Różne rozliczenia

Wpływy do rozliczenia

Gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne
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6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                               

z innych źródeł

500 000

75495 191 941

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                               

z innych źródeł

191 941

801 237 504

80195 237 504

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                       

z innych źródeł

237 504

900 2 719 813

90005 2 213 423

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                            

z innych źródeł

2 213 423

90095 506 390

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                            

z innych źródeł

506 390

926 127 260

92601 127 260

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                            

z innych źródeł

127 260

17 891 036

kwota

Dochody bieżące 100 289 470

Dochody majątkowe 17 891 036

118 180 506

2

Razem plan dochodów budżetowych

Pozostała działaność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II )

Zbiorcze zestawienie planu dochodów budżetowych na 2022 rok

1

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

Plan

1.1

010 43 000

01030 40 000

- dotacje na zadania bieżące 40 000

01095 3 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
3 000

020 102 000

02001 102 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
102 000

600 1 962 659

60004 1 140 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 140 000

60016 822 459

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
822 459

60095 200

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
200

630 38 100

Plan wydatków budżetu gminy w 2022 r. (w złotych)

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne gminne

Pozostała działalność

Turystyka

Dział - Rozdział

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

Pozostała działalność

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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63001 22 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
22 000

63003 16 100

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
16 100

700 5 270 000

70005 150 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
150 000

70007 5 020 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
5 020 000

70095 100 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
100 000

710 358 756

71004 288 756

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
281 500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 256

71035 70 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
70 000

750 9 812 743

75011 329 398

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329 398

75020 7 200

- dotacje na zadania bieżące 7 200

75022 393 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 377 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
16 000

Starostwa powiatowe

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pozostała działalność

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ośrodki informacji turystycznej

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Gospodarka mieszkaniowa
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75023 8 782 145

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 368 115

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 286 030

75075 253 000

- dotacje na zadania bieżące 3 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
250 000

75095 48 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
48 000

751 4 853

75101 4 853

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 853

752 2 400

75212 2 400

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
2 400

754 1 293 941

75412 538 873

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 000

- dotacje na zadania bieżące 55 100

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 120

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
301 653

75414 22 928

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 928

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
14 000

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
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75416 732 140

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 232

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507 867

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
207 041

757 700 000

75702 700 000

- wydatki na obsługę długu 700 000

758 1 000 000

75818 1 000 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 000 000

801 33 273 588

80101 22 595 022

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 498

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 705 274

- dotacje na zadania bieżące 6 758 072

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 964 178

80103 3 461 913

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 208

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 217 960

- dotacje na zadania bieżące 1 700 522

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
478 223

80104 5 733 801

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 100

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 153 936

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola

Straż Miejska

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Oświata i wychowanie
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- dotacje na zadania bieżące 475 363

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 039 402

80107 887 128

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 629

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 805 862

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
74 637

80113 190 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
190 000

80146 95 500

-
wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
95 500

80148 224 724

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 740

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 832

-
wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
62 152

80150 2 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
2 000

80195 83 500

- dotacje na zadania bieżące 43 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
40 500

851 609 230

85153 15 000

- dotacje na zadania bieżące 15 000

85154 594 230

- dotacje na zadania bieżące 499 230

Świetlice szkolne

Dowożenie uczniów do szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych

Pozostała działalność

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
41 000

852 8 701 092

85202 1 801 800

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 801 800

85203 243 316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 980

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
83 336

85205 4 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
4 000

85213 65 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 000

85214 1 582 200

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
23 200

- dotacje na zadania bieżące 5 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 554 000

85215 350 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 000

85216 816 000

- dotacje na zadania bieżące 7 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 809 000

85219 2 086 149

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 696

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 710 253

Ośrodki wsparcia

Ośrodki pomocy społecznej

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe
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-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
359 200

85220 127 643

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 443

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
20 200

85228 1 068 484

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 006

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 802 178

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
260 300

85230 480 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 480 000

85295 76 500

- dotacje na zadania bieżące 66 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
10 500

854 239 297

85415 120 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000

85416 115 744

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 744

85446 3 553

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
3 553

855 17 065 931

85501 7 638 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 788

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 527 020

- dotacje na zadania bieżące 41 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania

Pozostała działalność

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
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-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
19 192

85502 7 381 259

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 715 129

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 597 000

- dotacje na zadania bieżące 50 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
19 130

85504 69 473

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 445

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 858

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
3 170

85508 145 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
145 000

85510 250 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
250 000

85513 99 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 000

85516 1 482 999

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 211 762

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
265 237

900 11 001 778

90001 1 200 000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

Wspieranie rodziny

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rodziny zastępcze

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów
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-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 200 000

90002 7 595 628

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 645

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
7 201 983

90003 400 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
400 000

90004 304 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
304 000

90013 75 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
75 000

90015 1 021 500

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 021 500

90019 60 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
60 000

90095 345 650

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
340 650

921 2 881 363

92105 566 752

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
540 752

- dotacje na zadania bieżące 26 000

92109 1 334 611

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
130 611

- dotacje na zadania bieżące 1 204 000

92116 980 000

- dotacje na zadania bieżące 980 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

Pozostała działalność

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Schroniska dla zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
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926 3 163 054

92601 892 600

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600

- dotacje na zadania bieżące 9 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
881 000

92604 1 744 184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 586 184

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
149 000

92605 526 270

- dotacje na zadania bieżące 355 270

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
159 000

97 523 786

1.2

750 65 200

75075 65 200

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
65 200

900 56 065

90005 56 065

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 002

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
7 063

121 265

97 645 051

Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)

Razem wydatki bieżące 

Administracja publiczna

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Instytucje kultury fizycznej

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej
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Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1

600 17 122 144

60016 17 122 144

- dotacje na realizację zadań majątkowych 10 000

- wydatki inwestycyjne 17 112 144

630 309 426

63003 309 426

- wydatki inwestycyjne 309 426

700 970 000

70005 970 000

- wydatki inwestycyjne 970 000

750 500 000

75023 500 000

- wydatki inwestycyjne 500 000

754 500 000

75412 500 000

- dotacje na realizację zadań majątkowych 500 000

801 800 000

80195 800 000

- wydatki inwestycyjne 800 000

852 3 000 000

85295 3 000 000

- wydatki inwestycyjne 3 000 000

900 2 865 000

90001 250 000

Pomoc społeczna

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Pozostała działalność
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- wydatki inwestycyjne 250 000

90013 19 000

- dotacje na realizację zadań majątkowych 19 000

90015 372 000

- wydatki inwestycyjne 372 000

90095 2 224 000

- wydatki inwestycyjne 2 224 000

921 272 727

92109 232 727

- wydatki inwestycyjne 232 727

92120 40 000

- dotacje na realizację zadań majątkowych 40 000

926 450 000

92601 450 000

- wydatki inwestycyjne 450 000

27 189 297

2.2

630 400 000

63003 400 000

- wydatki inwestycyjne 400 000

754 445 814

75412 445 814

- wydatki inwestycyjne 445 814

801 800 000

80195 800 000

- wydatki inwestycyjne 800 000

900 3 211 060

90005 2 350 000

- wydatki inwestycyjne 2 350 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)

Wydatki majątkowe -  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

Turystyka

Schroniska dla zwierząt

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 84790331-4CA1-45AB-A03D-05C265F9D0DF. Projekt Strona 12



90095 861 060

- wydatki inwestycyjne 861 060

4 856 874

32 046 171

lp. plan

1 3

129 691 222

1. 32 046 171

2. 97 645 051

a) 18 536 731

b) 35 425 011

c) 700 000

d) 12 339 757

e) 30 643 552

Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)

wyszczególnienie

2

Wydatki ogółem, z tego:

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na obsługę długu

dotacje na zadania bieżące

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych

Pozostała działalność

Wydatki bieżące, z tego:

Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)
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plan

A. Dochody 118 180 506

A.1 dochody bieżące 100 289 470

A.2 dochody majątkowe 17 891 036

B. Wydatki 129 691 222

B.1 wydatki bieżące 97 645 051

B.2 wydatki majątkowe 32 046 171

C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) -11 510 716

D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 11 510 716

D 1. Przychody ogółem, z tego: 15 945 414

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 258 305

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,  z tego: 6 067 956

1 Długoterminowy kredyt związany z realizacją  inwestycji gminnych 6 067 956

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach

5 619 153

1.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

5 564 923

2.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach (wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 2  ust. 11 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

54 230

D 2. Rozchody ogółem, z tego: 4 434 698

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2022 roku                           

(w złotych)

wyszczególnienie

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 4 434 698

1
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w 

Kędzierzynie-Koźlu  na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku 
1 270 000

2

spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu  przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

3 164 698
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Dział Rozdz. §§ Treść Kwota

1 2 3 4 5

750 329 398

75011 329 398

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

329 398

751 4 853

75101 4 853

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 853

752 2 400

75212 2 400

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 400

754 8 928

75414 8 928

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

8 928

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i 
innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku (w złotych)

I. Dotacje

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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852 239 000

85228 239 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

239 000

855 14 904 000

85501 7 591 000

2060

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące                           

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

7 591 000

85502 7 214 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

7 214 000

85513 99 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

99 000

15 488 579

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota

1 2 3 4 5

750 329 398

75011 329 398

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 274 908

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 47 005

4120 składki na Fundusz Pracy 7 485

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Razem dotacje na zadania zlecone

II. Wydatki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów

Urzędy wojewódzkie

Administracja publiczna
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751 4 853

75101 4 853

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 050

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 693

4120 składki na Fundusz Pracy 110

752 2 400

75212 2 400

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400

754 8 928

75414 8 928

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 451

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 274

4120 składki na Fundusz Pracy 203

852 239 000

85228 239 000

4300 zakup usług pozostałych 239 000

855 14 904 000

85501 7 591 000

3110 świadczenia społeczne 7 527 020

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 221

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 239

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 312

4120 składki na Fundusz Pracy 1 016

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 500

4300 zakup usług pozostałych 1 352

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 340

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Pomoc społeczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzina

Świadczenie wychowawcze
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85502 7 214 000

3110 świadczenia społeczne 6 597 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 177 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 434 000

4120 składki na Fundusz Pracy 4 000

4300 zakup usług pozostałych 1 000

4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000

85513 99 000

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 99 000

15 488 579

Dział Rozdz. §§ Treść Kwota

1 2 3 4 5

750 295

75011 295

2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego
295

852 37 000

85228 37 000

2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego
37 000

855 350 000

85502 350 000
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzina

Pomoc społeczna

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Razem wydatki na zadania zlecone

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego
350 000

387 295Razem dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
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lp.

nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

przedmiot dotacji dział rozdział
kwota 

dotacji

1

rozdz. 92109 - Domy          

i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

1 140 000

rozdz. 92116 - Biblioteki 980 000

2

2.1 Powiat Nyski

dotacja na dofinansowanie 

kosztów funkcjonowania Wydziału 

Komunikacji w Głuchołazach

dz. 750 - 

Administracja 

Publiczna

rozdz.75020 - Starostwa 

powiatowe
7 200

2.2
Centrum Kultury                         

w Głuchołazach

dotacja na realizację programu 

"Gmina Głuchołazy przyjazna dla 

rodziny+” oraz programu „Gmina 

Głuchołazy przyjazna dla Seniora”. 

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92109 - Domy           

i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

25 000

2.3
Centrum Kultury                         

w Głuchołazach

dotacja na organizację "Dożynek 

Gminnych"

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92109 - Domy           

i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

20 000

3

3.1. Gmina Nysa

dotacja na modernizację 

schroniska dla zwierząt w 

Konradowej (dotacja majątkowa)

dz. 900 - 

Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska

rozdz. 90013 - 

Schroniska dla zwierząt
19 000

2 191 200

dotacje celowe:

dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan dotacji z budżetu gminy w 2022 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe:

1.1
Centrum Kultury        

w Głuchołazach

dotacja podmiotowa na pokrycie 

kosztów funkcjonowania Centrum 

Kultury

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

lp.

nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

przedmiot dotacji dział rozdział
kwota 

dotacji

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Burgrabicach 

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
1 028 290

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                              

w Burgrabicach 

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

180 283

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jarnołtówku

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
1 405 104

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                               

w Jarnołtówku

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

226 887

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Starym Lesie 

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
990 977

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Starym 

Lesie 

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

241 554

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Polskim 

Świętowie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
746 037

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w  Polskim 

Świętowie

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

262 720

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sławniowicach 

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
582 318

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                            

w Sławniowicach

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

140 370

1.4

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski 

Świętów, Sucha 

Kamienica

dz. 801 - Oświata                                   

i wychowanie

1.5

Stowarzyszenie 

Rozwoju i Edukacji 

Nasza Szkoła                   

w Sławniowicach

dz. 801 - Oświata                                    

i wychowanie

1.2

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Jarnołtówek

dz. 801 - Oświata                                    

i wychowanie

1.3

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Stary 

Las

dz. 801 - Oświata                                       

i wychowanie

1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych

1.1

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Burgrabice

dz. 801 - Oświata                                 

i wychowanie
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prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Charbielinie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
520 362

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                                  

w Charbielinie

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

208 239

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Biskupowie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
487 880

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                               

w Biskupowie

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

241 554

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gierałcicach

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
994 104

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                  

w Gierałcicach

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

198 915

1.9

Przedszkole 

Niepubliczne 

"PUCHATEK"           

w Głuchołazach 

Brygida Nowak

dotacja na prowadzenie 

niepublicznego przedszkola

dz. 801 - Oświata                                    

i wychowanie

rozdz. 80104 - 

Przedszkola
475 363

8 930 957

lp. dział rozdział
kwota 

dotacji

1.

1.1
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85153 - 

Zwalczanie narkomanii
15 000

2.

2.1
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

230 000

2.2
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

90 000

2.3
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

5 000

Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z 

tego:

dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w formie specjalistycznej

dotacja na prowadzenie placówki w formie 

opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów 

i ognisk wychowawczych

dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-

turystycznych dla dzieci i młodzieży będących 

elementem programu profilaktycznego

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań 

przedmiot dotacji (zadanie)

Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:

prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej 

problematykę różnych zachowań ryzykownych 

zwłaszcza narkomani

1.8

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

Przyjazna Szkoła w 

Gierałcicach

dz. 801 - Oświata                                   

i wychowanie

Razem dotacje na realizację zadań oświatowych

dz. 801 - Oświata                                  

i wychowanie

1.6

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

„Uśmiech Dziecka”                      

w Charbielinie

dz. 801 - Oświata                                   

i wychowanie

1.7

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły             

w Biskupowie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 84790331-4CA1-45AB-A03D-05C265F9D0DF. Projekt Strona 3



2.4
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

60 000

3.

3.1
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

114 230

4.

4.1
dz. 852 - Pomoc 

społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała 

działalność
50 000

4.2
dz. 852 - Pomoc 

społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała 

działalność
16 000

5.

5.1
dz. 926 - Kultura 

fizyczna

rozdz. 92605 - Zadania z 

zakresu kultury fizycznej 
355 270

5.2
dz. 801 - Oświata                            

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
10 000

5.3
dz. 801 - Oświata                

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
15 000

5.4

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92105 - Pozostałe 

zadania         w zakresie 

kultury

20 000

5.5
dz. 801 - Oświata                

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
8 000

5.6

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92105 - Pozostałe 

zadania         w zakresie 

kultury

6 000

5.7
dz. 801 - Oświata                        

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
10 000

dotacja na organizację festiwali

dotacja na dofinansowanie organizacji Przeglądu 

Teatrów Ulicznych

dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów 

ludowych

dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, 

kultury i sztuki wśród osób starszych 

dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci  i młodzieży

dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta

Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:

udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych            

w środowisku domowym

Pozostałe dotacje, z tego:

dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i 

sportu na terenie gminy 

dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci                          

i młodzieży niepełnosprawnej

dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. 

dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci 

oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej

Dotacje na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu, z tego:

dotacja na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży będących elementem  polityki 

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu
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5.8

dz. 750 - 

Administracja 

Publiczna

rozdz.75075 - Promocja 

jednostek samorządu 

terytorialnego

3 000

5.9

dz. 754 - 

Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - 

Ochotnicze straże 

pożarne

55 100

5.10
dz. 926 - Kultura 

fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty 

sportowe
9 000

5.11

dz. 754 - 

Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - 

Ochotnicze straże 

pożarne

500 000

5.12

dz. 600 - 

Transport i 

łączność

rozdz. 60016 - Drogi 

publiczne gminne
10 000

5.13

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92120 -Ochrona 

zabytków i opieka nad 

zabytkami

40 000

1 621 600

Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do 

sektorów ogrodowych usytyowanych na terenie miasta 

Głuchołazy (dotacja majątkowa)

Razem dotacje na realizację pozostałych zadań 

dotacja na utrzymanie boisk sportowych (fundusz 

sołecki)

dofinansowanie publikacji "Rocznika Głuchołaskiego" 

dotacja na zapewnienie gotowości bojowej 

ochotniczych straży pożarnych 

Dotacja na wkład własny na zakup samochodu 

bojowego na potrzeby OSP (dotacja majątkowa)

Dotacja na modrnizację zabytkowej wieży zegarowej w 

Głuchołazach (dotacja majątkowa)
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1 2 3 4 5 6

Modernizacja placów zabaw 100 000

100 000

Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
Zadania realizowane w ramach 

złożonych wniosków.
30 000

30 000

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

372 000

- budżet gminy 348 000

24 000

Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów
Modernizacje i odbudowy mostów 

na terenie Gminy Głuchołazy
500 000

500 000

Nabycie nieruchomości 900 000

900 000

Rozbudowa  i modernizacja cmentarza komunalnego  w 

Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego

Zadanie obejmuje min. rozbudowę 

cmentarza, budowę chodników, 

budowę parkingu oraz przebudowę 

ciągu komunikacyjnego przy 

cmentarzu oraz kaplicy cmentarnej.

400 000

400 000

3 100 000

1 000 000

2 100 000

3. Budowa drogi Bodzanów III 3 100 000

1 000 000

2 100 000

7

5 r. 70005 2022
z tego:

- budżet gminy

Budowa dróg gminnych w ramach  "Funduszu Rozwoju Dróg"

2016-2024z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

6 r.71035 2015-2025

z tego:

- budżet gminy

2015-2026
z tego:

- fundusz sołecki

4 r.60016 2015-2022z tego:

- budżet gminy

3 r.90015

Limit wydatków inwestycyjnych na 2022 roku (w złotych) 

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

rozdz. 

klasyfikacji 

budżetowej

Plan wydatków 

na 2022 r.

Lata realizacji 

inwestycji

2022

-budżet gminy

2 r.90095 2020-2022
z tego:

- budżet gminy

1 r.90095

r.60016

2021-2022z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg

Modernizacja dróg w Głuchołazch 

przy ulicach: Jana Pawła II, 

Parkowej, Poprzecznej, Ogińskiego, 

Kopernika, Mickiewicza, 

Okulickiego, Kolejowej i 

Wyspiańskiego

1 599 144

479 743

1 119 401

Budowa drogi gminnej w Biskupowie 2 450 000

98 000

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji 

Strategicznych
2 352 000

Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa 

drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego 

ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

2 500 000

z tego:

2 500 000

Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  w Głuchołazach 5 050 000

300 000

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji 

Strategicznych
4 750 000

Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. 

Lutosławkiego, Ornowskiego, Lompy  w Głuchołazach
200 000

200 000

Modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowościach 

Stary Las i Charbielin
400 000

80 000

320 000

Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. 

Paderewskiego w Głuchołazach
50 000

50 000

Bezpieczny pieszy – wykonanie dokumentacji 

projektowych modernizacji przejść dla pieszych na drogach 

gminnych i miasteczka ruchu rowerowego

30 000

30 000

Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom 

"SENIOR+"

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

3 000 000

z tego:

3 000 000

Program zagospodarowania podwórek 

Program zagospodarowania 

podwórek oraz budowa boksów na 

odpady komunalne

50 000

50 000

Budowa chodników na terenie gminy

Zadanie obejmuje budowę 

chodników  na terenie Gminy 

Głuchołazy

200 000

200 000

15 r.60016 2022

z tego:

- budżet gminy

- budżet gminy

r.60016 2016-2022
z tego:

- budżet gminy

16

18

17 r.90095 2015-2022
z tego:

- budżet gminy

r.85295 2016-2022

 -budżet gminy 

10 r.60016 2021-2022

 -budżet gminy (wkład własny + RFIL)

13 r.60016 2022z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja ze  środków budżetu Województwa Opolskiego

11 r. 90095 2021-2022
z tego:

- budżet gminy 

14 r.60016 2022
z tego:

- budżet gminy

8 r.60016 2022

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

9 r. 60016 2021-2022
z tego:

- budżet gminy 

12 r.60016 2022

z tego:
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Budżet obywatelski 200 000

200 000

Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych 

Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego
800 000

800 000

Zadanie obejmuje realizację 

następujących zadań:

1) Budowa kładki pieszo-

rowerowej nad rzeką Biała 

Głuchołaska w Głuchołazach wraz z 

fragmentem ścieżki pieszo-

rowerowej przy Stadionie Miejskim

2) Budowa ciągu pieszo-

rowerowego Głuchołazy-

Mikulovice

0

400 000

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy 100 000

100 000

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 3  w Głuchołazach 
140 000

140 000

Modernizacja pustostanów na mieszkania 70 000

70 000

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury 

Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności 

lokalnej

Zadanie obejmuje:

1) Zagospodarowanie 

zabytkowego parku przy 

ul.Marii Skłodowskiej-Curie                            

w Głuchołazach 

2) Przebudowa budynku 

dworca PKP w Głuchołazach 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego

3) Dostosowanie infrastruktury 

zdegradowanych budynków         

i pomieszczeń w celu adaptacji 

na mieszkania (w tym 

mieszkania chronione, 

wspomagane, treningowych, 

socjalnych i komunalnych)

4) Rewitalizacja  zabytkowych 

kamienic na obszarze miasta 

objętym ochroną 

konserwatorską 

5) Budowa skate parku              

w Głuchołazach 

6) Przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na terenie 

stadionu miejskiego                               

w Głuchołazach na zaplecze 

sportowe

7) Rewitalizacja boiska ORLIK

597 500

300 000

297 500

r.63003

19 r.90095 2016-2022z tego:

- budżet gminy

20 r.80195 2015-2022
z tego:

- budżet gminy

24 r. 70005 2019-2022z tego:

25 r.90095   2017-2022

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

-  dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

- budżet gminy

22 r.90001 2021-2022z tego:

- budżet gminy

23 r.92601 2020-2022
z tego:

- budżet gminy

400 000

2018-2022

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

21

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy 

Głuchołazy
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Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja 

świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza częśc 

budynku,  b) przebudowa drugiej części budynku na remizę 

strażacką 

100 000

0

100 000

Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 120 000

120 000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach w ramach 

programu ODNOWA WSI
10 200

0

- fundusz sołecki 10 200

Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

580 000

580 000

-fundusz sołecki

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana 

Pawła II

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

200 000

200 000

Realizacja programu "Odnowa Wsi" w Sołectwie Charbielin  - 

Budowa wiaty oraz dostosowanie remizy strażackiej do 

nowego wozu strażackiego

27 000

0

27 000

Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 500 000

500 000

Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 195 000

150 000

45 000

Modernizacja przystanków na terenie gminy 40 000

40 000

Obchody 800-lecia Głuchołaz

Zadanie obejmuje: budowę 

fontanny na Placu Basztowym w 

Głuchołazach, wykonanie makiety 

Głuchołaz, adaptację budynku 

dawnego LO na utworzenie Izby 

Pamięci (muzeum) wraz z 

adaptacją pomieszczeń, iluminacja 

wieży bramy górnej, mural przy ul. 

Korfantego

930 000

930 000

r. 90095 2021-2022

-  dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

26 r. 75412

32 r.75023

29 r. 60016

27 r. 75412

- budżet gminy

z tego:
2016-2022

- fundusz sołecki

34 r.60016 2021-2022
z tego:

- budżet gminy

33 r.92109 2020-2023z tego:

- budżet gminy 

2022
z tego:

- budżet gminy

30 r. 90095 2019-2022

z tego:

- budżet gminy

31 r.90095 2022
z tego:

- fundusz sołecki

- budżet gminy

2020-2022
z tego:

- budżet gminy 

2018-2023

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z tego:

- budżet gminy 

28 r. 92109 2022

35

z tego:

- budżet gminy 

Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
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Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do 

likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego 

efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Głuchołazy

2 350 000

- budżet gminy 869 500

1 480 500

Rewitalizacja terenu przy obiekcie sakralnym - utworzenie 

miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców Sołectwa 

Nowy Świętów (zadanie w ramach programu ODNOWA 

WSI)

16 000

- budżet gminy

16 000

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Konradowie 20 000

- budżet gminy

20 000

Modernizacja odwodnienia terenów poza drogami na 

terenie Gminy Głuchołazy
150 000

150 000

Złote ścieżki

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

294 426

294 426

"Bezpieczna Mora" - wykonanie dokumentacji dotyczącej 

programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora
50 000

50 000

Dotacja na wkład własny na zakup samochodów bojowych 

na potrzeby OSP Charbielin i Nowy Świętów
500 000

500 000

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”   w Głuchołazach na 

realizację inwestycji pn.:  "Budowa sieci wodociągowej  i 

kanalizacji sanitarnej  w Podlesiu"

0

- budżet gminy 0

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 

etap I

Zadanie obejmuje w szczególności 

budynki: Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach 

przy ul. Curie-Skłodowskiej 7 oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 

2 w Głuchołazach przy ul. 

Kraszewskiego 30

800 000

- budżet gminy 560 000

240 000

Modernizacja Parku Zdrojowego 120 000

120 000

41 r.90001 2021-2022
z tego:

- budżet gminy

z tego:

44 r.80195

z tego:

- fundusz sołecki

38 r.90095 2022z tego:

- fundusz sołecki

39 r.60016 2022
z tego:

- budżet gminy

37 r.90095 2022

2021-2024

- dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

42 r.75412 2022
z tego:

36 r.90005 2020-2022
z tego:

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach 

działania 5.5 Ochrona powietrza

40 r.63003 2021-2022
z tego:

- budżet gminy

45 r.90095 2021-2022
z tego:

- budżet gminy

- budżet gminy

43 r.90001 2022-2025z tego:

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dofinansowania z Programu Inwestycji 

Strategicznych
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Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku

Zadanie realizowane przy 

udziale planowanej dotacji  z 

Urzędu Marszałkowskiego

15 000

15 000

Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w 

miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej 

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

250 000

z tego:

250 000

Budowa placu zabaw w Charbielninie

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

200 000

z tego:

200 000

Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu 

sportowego

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

200 000

z tego:

200 000

Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego 

zarządzania bezpieczeństwem w regionach 

przygranicznych

225 814

- budżet gminy 33 872

191 942

Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach 

ETAP II

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

290 000

z tego:

290 000

Modernizacja terenu nad Białką 70 000

- budżet gminy 70 000

Zakup klimatyzatorów na świelicę wiejską w Polskim 

Świętowie
10 000

0

- fundusz sołecki 10 000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie wraz z 

utworzeniem systemu monitoringu placu zabaw 
17 527

0

- fundusz sołecki 17 527

Zakup wiaty przystankowej w Biskupowie 12 000

0

- fundusz sołecki 12 000

Rewitalizacja placu przy boisku sportowym w Burgrabicach 

(zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)
20 000

10 000

- fundusz sołecki 10 000

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego naprzeciw świetlicy 

wiejskiej w ramach programu ODNOWA WSI
17 000

0

- fundusz sołecki 17 000

r.90095 2021-202352

46 r.90095 2021-2022
z tego:

- budżet gminy

47 r.60016 2021-2022

 -budżet gminy ( RFIL)

48 r.90095 2021-2022

 -budżet gminy ( RFIL)

49 r.90095 2021-2022

 -budżet gminy ( RFIL)

50 r.75412 2021-2022
z tego:

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

- budżet gminy 

51 r.92601 2021-2022

 -budżet gminy ( RFIL)

z tego:

- budżet gminy 

53 r. 92109 2022
z tego:

57 r. 90095 2022z tego:

54 r. 92109 2022z tego:

- budżet gminy 

55 r. 90095 2022z tego:

- budżet gminy 

56 r. 92601 2022
z tego:

- budżet gminy 
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Modernizacja chodnika do szkoły podstawowej w 

Gierałcicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych
13 000

0

- fundusz sołecki 13 000

Dotacja dla Gminy Nysa na modernizację schroniska dla 

zwierząt w Konradowej
19 000

19 000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha 

Kamienica
100 000

100 000

Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do sektorów 

ogrodowych usytyowanych na terenie miasta Głuchołazy
10 000

10 000

Wiata na ścieżce do Mikulowic 17 000

17 000

Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach 120 000

- budżet gminy 20 000

100 000

Wykonanie dokumentacji technicznej - punkt widowkowy 

naprzeciwko byłej strażnicy WOP w Gierałcicach
15 000

15 000

800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor 143 560

- budżet gminy 37 156

106 404

Dotacja na modernizację zabytkowej wieży zegarowej w 

Głuchołazach
40 000

40 000

32 046 171

66 r.92120 2022

z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy 

Razem

59 r.90013 2022
z tego:

- budżet gminy

60 r.90001 2022-2023

62 r.90095 2022

58 r. 60016 2022

z tego:

- budżet gminy

63 r.90095 2022-2023z tego:

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

z tego:

- budżet gminy

65 r.90095 2021-2022z tego:

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

64 r.63003 2022

z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy

61 r.60016 2022
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modernizacja placów zabaw 150 000 100 000 50 000

150 000 100 000 50 000

Zadania realizowane w ramach inicjatywy 

lokalnej

Zadania realizowane                           

w ramach złożonych wniosków.
30 000 30 000

30 000 30 000

Budowa nowych punktów świetlnych na 

terenie gminy

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

1 172 000 372 000 200 000 200 000 200 000 200 000

- budżet gminy 1 148 000 348 000 200 000 200 000 200 000 200 000

24 000 24 000

Budowa, odbudowa  i modernizacja mostów i 

przepustów

Modernizacje i odbudowy 

mostów na terenie gminy
500 000 500 000

500 000 500 000

Rozbudowa  i modernizacja cmentarza 

komunalnego w Głuchołazach wraz z 

przebudową ciągu komunikacyjnego

Zadanie obejmuje min. 

rozbudowę cmentarza, budowę 

chodników, budowę parkingu 

oraz przebudowę ciągu 

komunikacyjnego przy 

cmentarzu oraz kaplicy 

cmentarnej.

1 600 000 400 000 300 000 300 000 300 000 300 000

1 600 000 400 000 300 000 300 000 300 000 300 000

8 300 000 3 100 000 2 700 000 2 500 000

3 000 000 1 000 000 1 100 000 900 000

5 300 000 2 100 000 1 600 000 1 600 000

1. Modernizacja drogi w Jarnołtówku w 

kierunku Zlatych Hor
5 000 000 2 500 000 2 500 000

1 800 000 900 000 900 000

3 200 000 1 600 000 1 600 000

2.Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do 

skrzyżowania  z ul.Wyszyńskiego  i 

ul.Kopernika

200 000 200 000

200 000 200 000

0- planowana dotacja z budżetu państwa

6

Budowa dróg gminnych w ramach  "Funduszu Rozwoju Dróg"

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

5

z tego:

- budżet gminy

4

Program inwestycyjny na lata 2022 – 2026

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

3
z tego:

- fundusz sołecki

- budżet gminy

1

2
z tego:

- budżet gminy

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

3. Budowa drogi Bodzanów III 3 100 000 3 100 000

1 000 000 1 000 000

2 100 000 2 100 000

Budowa drogi gminnej w Biskupowie 2 450 000 2 450 000

98 000 98 000

2 352 000 2 352 000

Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  w 

Głuchołazach
5 050 000 5 050 000

300 000 300 000

4 750 000 4 750 000

Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach 

(Przebudowa drogi w Głuchołazach 

prowadzącej do transgranicznego ciągu 

pieszego Głuchołazy-Mikulowice)

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”   w 

Głuchołazach na realizację inwestycji pn.:  

"Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji 

sanitarnej  w Podlesiu"

Zadanie będzie realizowane 

przy udziale środków                                     

z dotacji z Programu INTERREG 

VACzechy-Polska 

750 000 250 000 500 000

750 000 250 000 500 000

Zadanie będzie obejmowało:

 – budowę parkingu przy 

centrum przesiadkowym; 

- przebudowę placu 

manewrowego przy 

ul.Wyszyńskiego w 

Głuchołazach; 

 – budowę parkingu                    

w Pokrzywnej wraz ze zjazdem 

oraz budowa zatoki i wiaty 

przystankowej; 

 - wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne;

- uruchomienie wypożyczalni 

rowerów;

529 759 529 759

3 001 964 3 001 964

Budowa krytego basenu  w Głuchołazach 18 993 278 2 185 378 6 807 900 10 000 000

z tego:

-budżet gminy 15 493 278 2 185 378 6 807 900 6 500 000

3 500 000 3 500 000

Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na 

Dzienny Dom "SENIOR+"

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

3 000 000 3 000 000

3 000 000 3 000 000

9

- budżet gminy (wkład własny + RFIL)

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 

3 531 723 3 531 723

11

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

10

Centrum przesiadkowe w miejscowości 

Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją 

wiat przystankowych na terenie Gminy 

Głuchołazy

12

-dotacja z Ministerstwa Sportu

13

z tego:

- budżet gminy 

8 z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dofinansowania z Programu 

Inwestycji Strategicznych

7
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Program zagospodarowania podwórek 

Program zagospodarowania 

podwórek oraz budowa 

boksów na odpady komunalne

50 000 50 000

50 000 50 000

Budowa chodników na terenie gminy 200 000 200 000

200 000 200 000

Budżet obywatelski 200 000 200 000

200 000 200 000

Modernizacja placówek oświatowo - 

wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz 

Żłobka Miejskiego

800 000 800 000

800 000 800 000

Zadanie obejmuje realizację 

następujących zadań:

1) Budowa kładki pieszo-

rowerowej nad rzeką Biała 

Głuchołaska w Głuchołazach 

wraz z fragmentem ścieżki 

pieszo-rowerowej przy 

Stadionie Miejskim

2) Budowa ciągu pieszo-

rowerowego Głuchołazy-

Mikulovice

0

400 000 400 000

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na 

terenie Gminy (6 budynków)

800 000 800 000

800 000 800 000

Modernizacja budynku Burgrabice 140a:                                                                        

a) modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Burgrabicach - pierwsza częśc budynku,                                                                           

b) przebudowa drugiej części budynku na 

remizę strażacką 

100 000 100 000

100 000 100 000

Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 450 000 120 000 330 000

450 000 120 000 330 000

Zagospodarowanie turystyczne Łączek 530 000 30 000 100 000 400 000

530 000 30 000 100 000 400 000

21

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

22
Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 

222.000 zł.

z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

20

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

400 000 400 000

15 z tego:

- budżet gminy

16 z tego:

- budżet gminy

19

z tego:

- budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu 

gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy

14

z tego:

- budżet gminy

17

z tego:

- budżet gminy

18

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na 

terenie Gminy Głuchołazy
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”  w 

Głuchołazach na realizację inwestycji pn. 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w Konradowie  i  Głuchołazach 

pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią 

Kaszubską"

Zadanie obejmuje budowę sieci 

wodociągowej  i kanalizacji 

sanitarnej w Konradowie  i 

Głuchołazach pomiędzy 

ul.Powstańców Śląskich  a 

Kolonią Kaszubską

340 000 90 000 250 000

340 000 90 000 250 000

Zadanie obejmuje:

1) Zagospodarowanie 

zabytkowego parku przy ul. 

Marii Skłodowskiej-Curie w 

Głuchołazach 

2) Przebudowa budynku 

dworca PKP w Głuchołazach 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego

3) Dostosowanie infrastruktury 

zdegradowanych budynków i 

pomieszczeń w celu adaptacji 

na mieszkania (w tym 

mieszkania chronione, 

wspomagane, treningowych, 

socjalnych i komunalnych)

5) Rewitalizacja  zabytkowych 

kamienic na obszarze miasta 

objętym ochroną 

konserwatorską 

6) Budowa skate parku w 

Głuchołazach 

7) Przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na terenie 

stadionu miejskiego w 

Głuchołazach na zaplecze 

sportowe

7) Rewitalizacja boiska ORLIK

300 000 300 000

297 500 297 500

Modernizacja pustostanów na mieszkania 270 000 70 000 200 000

270 000 70 000 200 000

Obchody 800-lecia Głuchołaz

Zadanie obejmuje: budowę 

fontanny na Placu Basztowym 

w Głuchołazach, wykonanie 

makiety Głuchołaz, adaptację 

budynku dawnego LO na 

utworzenie Izby Pamięci 

(muzeum) wraz z adaptacją 

pomieszczeń, iluminacja wieży 

bramy górnej, mural przy ul. 

Korfantego

930 000 930 000

930 000 930 000

25

- budżet gminy

26

z tego:

Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

597 500

24

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej 

infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na 

aktywizację społeczności lokalnej

23

z tego:

- budżet gminy
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 700 000 700 000

233 333 233 333

466 667 466 667

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w 

Głuchołazach 

140 000 140 000

140 000 140 000

Budowa parkingu w Głuchołazach i 

Jarnołtówku

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

580 000 580 000

580 000 580 000

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy 

Al. Jana Pawła II

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

200 000 200 000

200 000 200 000

Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. 

Magistrackiej
150 000 150 000

150 000 150 000

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej - etap I

Zadanie obejmuje w 

szczególności budynki: 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Głuchołazach przy ul. 

Curie-Skłodowskiej 7 oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Głuchołazach przy ul. 

Kraszewskiego 30

7 200 000 800 000 2 012 000 4 388 000

2 480 000 560 000 603 600 1 316 400

4 720 000 240 000 1 408 400 3 071 600

Termomodernizacja budynku Żłobka 

Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana 

Pawła II 24

790 000 790 000

790 000 790 000

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej - etap II

Zadanie obejmuje w 

szczególności budynki: 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Nowym Świętowie,  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bodzanowie, Publicznego 

Przedszkola Nr 1 w 

Głuchołazach, Publicznego 

Przedszkola Nr 2 w 

Głuchołazach, Świetlic 

Wiejskich (4 obiekty) oraz 

szkół stowarzyszeniowych (2 

obiekty)

1 189 000 1 189 000

1 189 000 1 189 000

Modernizacja przystanków na terenie gminy 40 000 40 000

40 000 40 000

- budżet gminy

z tego:

29

- budżet gminy

28
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

27
z tego:

- budżet gminy

- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 

z tego:

z tego:

- budżet gminy

- dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy

31

34

32

35

33

z tego:

- budżet gminy

30

z tego:

- budżet gminy
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Monitoring Muszli leśnej 63 000 63 000

63 000 63 000

360 000 360 000

2 040 000 2 040 000

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu 

zachęt do likwidacji systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 

na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Głuchołazy

2 350 000 2 350 000

869 500 869 500

1 480 500 1 480 500

Złote ścieżki

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

294 426 294 426

294 426 294 426

Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 695 000 195 000 500 000

650 000 150 000 500 000

45 000 45 000

Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych 

Głuchołazy-Nysa
4 500 000 4 500 000

1 350 000 1 350 000

3 150 000 3 150 000

Modernizacja Parku Zdrojowego 120 000 120 000

120 000 120 000

Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku

Zadanie realizowane przy 

udziale planowanej dotacji  z 

Urzędu Marszałkowskiego

15 000 15 000

15 000 15 000

Wykonanie dokumentacji technicznej na 

potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na 

szlaku do Republiki Czeskiej 

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

250 000 250 000

250 000 250 000

Budowa placu zabaw w Charbielninie

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

200 000 200 000

200 000 200 000

"Bezpieczna Mora" - wykonanie dokumentacji 

dotyczącej programu inwestycyjnego 

przebudowy koryta rzeki Mora

50 000 50 000

50 000 50 000

46

- budżet gminy

41 z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego

- budżet gminy

- fundusz sołecki

38
z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego -  zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

40

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

37

Modernizacja targowiska miejskiego w 

ramach programu rewitalizacji
2 400 000 2 400 000

z tego:

36 z tego:

- budżet gminy

39

z tego:

- budżet gminy

z tego:

43

- budżet gminy

44

- budżet gminy (RFIL)

42

- budżet gminy

45

- budżet gminy (RFIL)
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(5+6+7+8+9) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Budowa toalety publicznej w pobliżu 

kompleksu sportowego

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

200 000 200 000

200 000 200 000

33 872 33 872

191 942 191 942

Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w 

Głuchołazach ETAP II

Zadanie realizowane przy 

udziale środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

290 000 290 000

290 000 290 000

Modernizacja kanalizacji deszczowej w 

Gminie Głuchołazy
100 000 100 000

100 000 100 000

Modernizacja terenu nad Białką 870 000 70 000 800 000

- budżet gminy 270 000 70 000 200 000

600 000 600 000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

miejscowości Sucha Kamienica
200 000 100 000 100 000

200 000 100 000 100 000

80 000 20 000 60 000

460 000 100 000 360 000

37 156 37 156

106 404 106 404

77 592 801 27 453 300 13 662 101 18 785 900 15 900 000 2 389 000

120 000 420 000

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

53

Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w 

Głuchołazach
540 000

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

49

- budżet gminy (RFIL)

50

- budżet gminy

51

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego

48

Wspólne wykorzystanie systemów kamer do 

efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w 

regionach przygranicznych

47

- budżet gminy (RFIL)

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

225 814 225 814

Razem

52

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

54

800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych 

Hor
143 560 143 560
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Okres 

realizacji

Łączne 

nakłady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016-2023

3 611 723

2015-2022

5 152 608

2021-2024

800 000

2016-2022

100 000

100 000

1

Centrum 

przesiadkowe w 

miejscowości 

Głuchołazy i 

Pokrzywna wraz z 

modernizacją wiat 

przystankowych na 

terenie Gminy 

Głuchołazy

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego                            

2024 2025Lp. Nazwa zadania
Jednostka 

realizująca 

zadanie

Program                     

z jakiego będą 

realizowane

2022 2023

3 531 723

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

400 000

800 000

2

3

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

komunalnych i 

wspólnot 

mieszkaniowych na 

terenie Gminy (6 

budynków)

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

Budowa 

infrastruktury pieszo-

rowerowej na terenie 

Gminy Głuchołazy

2026

Wydatki 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 2022- 2026 

(w złotych)

4

Modernizacja 

budynku Burgrabice 

140a:                                                                        

a) modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Burgrabicach - 

pierwsza częśc 

budynku,                                                                           

b) przebudowa 

drugiej części 

budynku na remizę 

strażacką 

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich       

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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2017-2023

450 100

2018-2025

540 000

2018-2026

700 000

2020-2024

7 200 000

2020-2023

2 400 000

2020-2022

2 662 248

2020-2022

10 293 211

2025

4 500 000

2020-2023

1 395 000

4 500 00012

Budowa systemu 

ścieżek i tras 

rowerowych 

Głuchołazy-Nysa

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

8

Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej - etap I

Gmina 

Głuchołazy

Norweski 

Mechanizm 

Finansowy

2 400 0009

Modernizacja 

targowiska 

miejskiego w ramach 

programu 

rewitalizacji

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

400 0006
Zagospodarowanie 

turystyczne Łączek

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich     

5

Budowa remizy 

wiejskiej w Starym 

Lesie

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich      

7
Modernizacja Pałacu 

w Nowym Świętowie

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

2 350 00010

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

11

Kompleksowa 

rewitalizacja 

zdegradowanej 

infrastruktury Gminy 

Gluchołazy szansą na 

aktywizację 

społeczności lokalnej

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

30 000 100 000

120 000 330 000

597 500

700 000

800 000 2 012 000 4 388 000

13

Budowa świetlicy 

wiejskiej w 

Bodzanowie 

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich     

195 000 500 000
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2021-2022

225 814

2025

870 000

2021-2023

540 000

2021-2022

143 560

5 719 374 7 623 723 7 688 000 4 900 000 700 000

17

800 lat wspólnej 

historii Głuchołaz i 

Zlatych Hor

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeka-Polska

143 560

16

Strefa zacienienia 

przy ul. Korfantego w 

Głuchołazach

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeka-Polska

120 000 420 000

15
Modernizacja terenu 

nad Białką

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

70 000 800 000

14

Wspólne 

wykorzystanie 

systemów kamer do 

efektywnego 

zarządzania 

bezpieczeństwem w 

regionach 

przygranicznych

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeka-Polska

225 814

Razem
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1
Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Biskupów 
754 75412 8 000 8 000

2
Zakup wiaty przystankowej w 

Biskupowie
900 90095 12 000 12 000

3

Remont pomieszczenia 

gospodarczego w świetlicy 

wiejskiej w ramach programu 

ODNOWA WSI

921 92109 8 000 8 000

4
Poprawa estetyki wsi, utrzymanie 

terenów gminnych, zakup paliwa
900 90095 2 750 2 750

5
Remont dachu na przystanku 

autobusowym w Łączkach
900 90095 5 000 5 000

6

Świetlica wiejska (organizacja 

dożynek, zakup materiałów i 

sprzętów)

921 92109 5 000 5 000

40 750 0 20 750 8 000 0 0 12 000

1 Utrzymanie dróg gminnych 600 60016 5 000 5 000

2

Zakup i montaż urządzenia 

zabawowego przy szkole w 

Bodzanowie

900 90095 1 000 1 000

3

Zakup sprzętu, materiałów i usług 

dla potrzeb uprawiania tenisa 

stołowego

926 92605 3 000 3 000

4
Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP
754 75412 3 500 3 500

5

Krzewienie kultury fiycznej i 

sportu na terenie sołectwa - piłka 

nożna

926 92605 9 000 9 000

6 Organizacja imprez 921 92105 4 425 4 425

7 Utrzymanie zieleni 900 90095 1 500 1 500

8
Budowa świetlicy wiejskiej w 

Bodzanowie
921 92109 45 000 45 000

72 425 0 11 925 15 500 0 0 45 000

1

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Burgrabice (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Sławniowice)

754 75412 8 000 8 000

2

Utrzymanie obiektu stadionu oraz 

szatni w miejscowości Burgrabice 

oraz organizacja zawodów 

sportowych

926 92601 9 000 9 000

suma dla  jednostki

1

Biskupów

suma dla  jednostki

2 Bodzanów

3 Burgrabice

Fundusz Sołecki w 2022 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

wydatki jednostek 

budżetowych
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

w
y

d
a
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i 

m
a
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w

e

wydatki jednostek 

budżetowych
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3

Rewitalizacja placu przy boisku 

sportowym w Burgrabicach 

(zadanie realizowane w ramach 

programu ODNOWA WSI)

926 92601 10 000 10 000

4
Utrzymanie czystości i porządku 

na terenie sołectwa
900 90095 3 000 3 000

5

Działalność świetlicy, biblioteki 

wiejskiej oraz terenów 

rekreacyjnych wsi

921 92105 4 688 4 688

6
Infrastruktura drogowa oraz 

integracja społeczna
900 90095 2 000 2 000

36 688 0 9 688 17 000 0 0 10 000

1

Realizacja programu "Odnowa 

Wsi" w Sołectwie Charbielin  - 

Budowa wiaty oraz dostosowanie 

remizy strażackiej do nowego 

wozu strażackiego

900 90095 27 000 27 000

921 92109 8 000 8 000

921 92109 6 960 6 960

41 960 0 14 960 0 0 0 27 000

1

Rewitalizacja terenu 

rekreacyjnego naprzeciw 

świetlicy wiejskiej w ramach 

programu ODNOWA WSI

900 90095 17 000 17 000

2
Organizacja imprez 

integracyjnych dla mieszkańców
921 92105 5 000 5 000

3
Zapewnienie gotowości bojowej  

OSP
754 75412 2 000 2 000

4

Modernizacja chodnika do szkoły 

podstawowej w Gierałcicach wraz 

z wymianą opraw 

oświetleniowych

600 60016 13 000 13 000

5
Utrzymanie dróg gminnych we wsi 

dla mieszkańców
600 60016 2 000 2 000

6
Utrzymanie zieleni na terenach 

wiejskich
900 90095 2 000 2 000

7
Utrzymanie bieżące sali wiejskiej 

w Gierałcicach
921 92109 2 342 2 342

43 342 0 11 342 2 000 0 0 30 000

1

Podniesienie bezpieczeństwa 

mieszkańców (zadanie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Podlesie, Konradów i 

Pokrzywna)

754 75412 8 000 8 000

2
Krzewienie kultury fiycznej i 

turystyki 
926 92605 2 000 2 000

3

Zakup materiałów, produktów i 

wyposażenia wykorzystywanego 

podczas uroczystości sołeckich 

921 92105 4 009 4 009

4 Charbielin

suma dla  jednostki

5 Gierałcice

suma dla  jednostki

Utrzymanie świetlicy wiejskiej i 

terenu wokół świetlicy
3

6 Jarnołtówek

suma dla  jednostki
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4

Bieżące utrzymanie infrastruktury 

dróg gminnych, terenów 

zielonych, sportowych i 

rekreacyjnych 

900 90095 5 000 5 000

5
Promocja miejscowości, 

organizacja wydarzeń sołeckich
921 92105 5 000 5 000

6
Modernizacja obiektów szkolnych 

na terenie sołectwa
801 80101 10 000 10 000

7 Doświetlenie - iluminacja wsi 900 90095 2 000 2 000

8

Zagospodarowanie działki 

rekreacyjnej w Jarnołtówku w 

ramach programu Odnowa Wsi

900 90095 5 000 5 000

41 009 0 33 009 8 000 0 0 0

1

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Jarołtówek (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Jarnołtówek, Podlesie i 

Pokrzywna)

754 75412 3 000 3 000

2
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa
600 60016 10 000 10 000

3

Organizacja imprez 

integracyjnych służących 

promocji wsi

921 92105 6 000 6 000

4 Utrzymanie świetlicy wiejskiej 921 92109 8 349 8 349

5
Wykonanie wiaty przy świetlicy 

wiejskiej w Konradowie
900 90095 20 000 20 000

6
Aranżacja i utrzymanie terenów 

gminnych na terenie sołectwa
900 90095 2 000 2 000

49 349 0 26 349 3 000 0 0 20 000

1 Zakup sprzętu AGD 921 92109 500 500

2
Projekt na modernizację remizy 

strażackiej
754 75412 1 500 1 500

3 Utrzymanie sprzętu wiejskiego 900 90095 500 500

4 Utrzymanie boiska sportowego 926 92601 500 500

5
Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci
921 92105 1 480 1 480

6
Utrzymanie dróg dojazdowych do 

posesji
600 60016 500 500

7
Projekt do budowy oświetlenia 

ulicznego
900 90015 1 500 1 500

8

Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w Markowicach w ramach 

programu ODNOWA WSI

921 92109 10 200 10 200

16 680 0 6 480 0 0 0 10 200suma dla  jednostki

8 Markowice

suma dla  jednostki

7 Konradów

suma dla  jednostki
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1

Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w Nowym Lesie wraz z 

utworzeniem systemu 

monitoringu placu zabaw 

921 92109 17 527 17 527

2 Utrzymanie świetlicy wiejskiej 921 92109 7 000 7 000

3
Utrzymanie terenów zielonych na 

terenie sołectwa
900 90095 3 000 3 000

27 527 0 10 000 0 0 0 17 527

1
Krzewienie kultury fiycznej i 

sportu na terenie sołectwa 
926 92605 6 000 6 000

2

Zapewnienie gotowości bojowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowym Świętowie 

754 75412 7 500 7 500

3
Zakup wyposażenia i remont 

pomieszczeń klubu "Dionizos"
921 92109 7 000 7 000

4 Doposażenie filii biblioteki 921 92109 500 500

5
Utrzymanie dróg gminnych i 

porządku na wsi
600 60016 6 682 6 682

6

Rewitalizacja terenu przy obiekcie 

sakralnym - utworzenie miejsc 

postojowych na potrzeby 

mieszkańców Sołectwa Nowy 

Świętów (zadanie w ramach 

programu ODNOWA WSI)

900 90095 16 000 16 000

7

Organizacja wydarzeń kulturalno-

promocyjnych przez mieszkańców 

wsi

921 92105 1 000 1 000

44 682 0 15 182 13 500 0 0 16 000

1

Rozbudowa terenu rekreacyjno-

sportowego w ramach Programu 

"Odnowa wsi"

926 92601 3 500 3 500

2

Naprawa infrastruktury 

towarzyszącej, obiektów małej 

architektury, zakup tłucznia, 

galanterii betonowej, przepustów

900 90095 2 100 2 100

3
Zakup materiałów i artykułów 

różnych 
900 90095 6 907 6 907

4
Zakup paliwa do wykaszania 

terenów sołectwa
900 90095 300 300

5

Zakup płynów eksploatacyjnych, 

środków chemicznych i części 

zamiennych do sprzętu 

należącego do sołectwa

900 90095 600 600

6
Opłaty i zakupy związane z 

użytkowaniem przyłącza energii
921 92105 400 400

7
Konserwacja, naprawa i usługi, 

ubezpieczenia
900 90095 966 966

8

Zapewnienie gotowości bojowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

(zadanie realizowane wspólnie z 

Sołectwem Jarnołtówek, 

Konradów i Pokrzywna)

754 75412 1 000 1 000

15 773 0 14 773 1 000 0 0 0

10 Nowy  Świętów

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

9 Nowy Las

suma dla  jednostki

11 Podlesie
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2

Zakup sprzętu na siłownię dla 

dzieci i dorosłych na "Słonecznej 

Polanie" w ramach programu 

ODNOWA WSI

900 90095 6 000 6 000

3

Poprawa i utrzymanie estetyki 

sołectwa oraz częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dróg 

gminnych

900 90095 5 500 5 500

4
Promocja miejscowości 

Pokrzywna
921 92105 2 000 2 000

5

Zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Jarnołtówek, 

Konradów i Podlesie)

754 75412 800 800

19 014 0 18 214 800 0 0 0

1
Zakup klimatyzatorów na świelicę 

wiejską w Polskim Świętowie
921 92109 10 000 10 000

2

Utrzymanie obiektu stadionu i 

szatni w Polskim Świętowie oraz 

organziacją zawodów sportowych

926 92601 3 000 3 000

3

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP - remont remizy (zadanie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Sucha Kamienica)

754 75412 5 000 5 000

4
Zakup wyposażenia świetlicy 

wiejskiej w Polskim Świętowie 
921 92109 1 500 1 500

5
Utrzymanie czystości i zieleni na 

wsi - plac zabaw, tereny zielone
900 90095 1 304 1 304

6
Organizacja imprez 

integracyjnych
921 92105 2 500 2 500

7

Zakup wyposażenia i materiałów 

do szkoły podstawowej, do której 

uczęszczają dzieci z Sołectwa 

Polski Świętów (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Markowice i Sucha 

Kamienica)

801 80101 1 500 1 500

24 804 0 9 804 5 000 0 0 10 000

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 4 500 4 500

3
Utrzymanie terenów zielonych na 

terenie sołectwa
900 90095 4 045 4 045

4

Wydatki związane z 

funkcjonowaniem świetlicy 

wiejskiej 

921 92109 4 000 4 000

14 Sławniowice

4 714 4 714

12 Pokrzywna

1

Utrzymanie i zagospodarowanie 

terenów sportu, wypoczynku i 

rekreacji 

921 92105

suma dla  jednostki

13 Polski Świętów

suma dla  jednostki
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5

Dofinansowanie zakupu sprzętu i 

umundurowania na podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa ppoż 

przez OSP Burgrabice na terenie 

Sławniowic (zadanie realizowane 

wspólnie z Sołectwem 

Burgrabice)

754 75412 3 000 3 000

6
Organizacja imprez 

integracyjnych dla mieszkańców
921 92105 4 000 4 000

7

Realizacja zadań w zakresie 

rozwoju piłki nożnej na terenie 

sołectwa (zadanie realizowane 

wspólnie z sołectwem Burgrabice)

926 92605 500 500

8

Poprawa bezpieczeństwa w 

sołectwie (monitoring, 

oświetlenie)

900 90095 5 000 5 000

28 045 0 21 545 6 500 0 0 0

1
Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Stary Las
754 75412 3 500 3 500

2

Promocja i integracja wsi oraz 

imprez dla dzieci i młodzieży z 

terenu sołectwa

921 92105 3 000 3 000

3
Utrzymanie oraz zakup środków i 

wyposażenia świetlicy wiejskiej
921 92109 500 500

4

Remonty i naprawa obiektów 

gminnych oraz utrzymanie zieleni 

na terenie sołectwa

900 90095 4 478 4 478

5

Realizacja budowy oświetlenia 

dróg gminnych dojazdowych do 

posesji na terenie Sołectwa Stary 

Las w ramach programu Odnowa 

Wsi

900 90015 24 000 24 000

35 478 0 7 978 3 500 0 0 24 000

1

Wymiana przepustów przez wieś 

w ramach programu ODNOWA 

WSI

600 60016 8 000 8 000

2

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Polski Świętów (zadanie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Polski Świętów)

754 75412 800 800

3 Promocja i integracja sołectwa 921 92105 810 810

4
Utrzymanie porządku i czystości 

na terenie sołectwa
900 90095 700 700

5

Zakup wyposażenia i materiałów 

do szkoły podstawowej, do której 

uczęszczają dzieci z Sołectwa 

Sucha Kamienica (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Markowice i Polski 

Świętów)

801 80101 500 500

6
Doposażenie świetlicy wiejskiej w 

Suchej Kamienicy
921 92109 5 000 5 000

7 Remont dróg gminnych 600 60016 1 000 1 000

16 810 0 16 010 800 0 0 0

15 Stary Las

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

16
Sucha 

Kamienica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 84790331-4CA1-45AB-A03D-05C265F9D0DF. Projekt Strona 6



Dział Rozdział

w
y

n
ag

ro
d

ze
n

ia
   

   
   

   
   

 

i s
k

ła
d

n
ik

i o
d

 n
ic

h
 

n
al

ic
za

n
e

w
y

d
at

k
i z

w
ią

za
n

e 
   

   
   

   
   

   
  

z 
re

al
iz

ac
ją

 z
ad

ań
 

st
at

u
to

w
y

ch

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

wydatki jednostek 

budżetowych

d
o

ta
cj

e
 n

a
 z

a
d

a
n

ia
 b

ie
żą

ce

św
ia

d
cz

e
n

ia
 n

a
 r

ze
cz

 o
só

b
 

fi
zy

cz
n

y
ch

w
y

d
a

tk
i 

n
a

 o
b

sł
u

g
ę

 d
łu

g
u

1
Zakup materiałów szkolnych dla 

dzieci z Wilamowic Nyskich
801 80101 500 500

2

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP (zadanie realizowane 

wspólnie z sołectwem Nowy 

Świętów)

754 75412 1 000 1 000

3

Utrzymanie zieleni i porządku na 

placu zabaw przy świetlicy 

wiejskiej

900 90095 1 000 1 000

4
Integracja mieszkańców - 

organizacja majówki
921 92105 1 000 1 000

5

Organizacja zabawy i paczek na 

Mikołaja dla dzieci z Wilamowic 

Nyskich

921 92105 1 200 1 200

6

Zadania w zakresie remontów 

dróg gminnych i przepustów w 

ramach programu ODNOWA WSI

600 60016 13 277 13 277

17 977 0 16 977 1 000 0 0 0

572 313 0 264 986 85 600 0 0 221 727

suma dla  jednostki

Razem

17
Wilamowice 

Nyskie
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Uzasadnienie do budżetu gminy Głuchołazy na 2022 rok 
 

I. Dochody budżetowe w 2022 roku 

 

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 118 180 506 zł, z tego 

dochody bieżące w kwocie 100 289 470 zł oraz dochody majątkowe w kwocie  

17 891 036 zł.  

Struktura rodzajowa dochodów budżetowych w 2022 r. kształtuje się w następujący sposób: 

a) dochody własne – 49,03%, 

b) dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji –  

29,97 %, 

c) subwencje – 21,00 %. 

 

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 57 946 704 zł 

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to: 

   udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 028 854  zł - plan został 

określony na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej  w dniu 15.10.2021 r. W stosunku do roku 2021 plan 

dochodów z tego tytułu został zmniejszony o kwotę 1 304 403 zł, co było spowodowane 

m.in. wprowadzeniem Polskiego Ładu. 

  podatek od nieruchomości – 16 700 000 zł - plan dochodów z tego tytułu został 

urealniony zgodnie z:  

  korektą stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku, 

  zakładaną większą ściągalnością podatków w 2022 r., 

  powstaniem w 2021 roku na terenie gminy nowych hal produkcyjnych, sklepów w 

tym również sklepów wielkopowierzchniowych oraz budynków mieszkalnych, co 

dodatkowo zwiększy wpływu z podatku od nieruchomości oraz sieci 

energetycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych). 

  podatek rolny – 2 250 000 zł – plan został ustalony w oparciu o planowane wykonanie 

2021 r. z niewielką korektą związaną ze wzrostem ceny skupu kwintala żyta z kwoty 

58,55 zł na kwotę 61,48 zł, 

  dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 2 200 000 zł – plan dochodów został 

ustalony w oparciu o planowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 roku 

(wykonanie na dzień 30.09.2021 r. – 1 667 426,71 zł). Ponadto przy planowaniu 

wysokości wpływów z tego tytułu uwzględniono planowaną na 2022 rok sprzedaż: 

  znacznej ilości działek budowlanych w Głuchołazach, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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  lokali mieszkalnych i użytkowych.  

W związku z powyższym w 2022 roku planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży 

nieruchomości na poziomie 2 200 000 zł. 

  dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania wieczystego, najmu 

lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie zbliżonym do 

planowanego wykonania w 2021 roku, to jest w kwocie 5 200 000 zł, 

  podatek od środków transportowych – 480 000 zł - plan został ustalony na poziomie 

przewidywanego wykonania tego podatku w 2021 roku, 

  udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 356 608 zł – plan został ustalony 

na na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej, 

  wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 480 000 zł - plan został ustalony 

na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2021 roku,  

  wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 60 000 zł, 

  wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego – 60 000 zł – plan 

dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 

2021 roku, 

  podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 220 000 zł - plan dochodów z tego źródła 

został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku. 

  wpływy z opłaty skarbowej – 105 000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony 

na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, 

  opłata za gospodarowanie odpadami – 7 595 628 zł – plan został ustalony z 

uwzględnieniem stawek za odbiór odpadów ustalonych w 2021 roku przez Radę Miejską 

w Głuchołazach, 

  wpływy z usług (m.in. wyżywienie w przedszkolach, wpływy realizowane przez Żłobek 

Miejski, OPS i GOSiR) – 1 518 050 zł – plan został ustalony na poziomie przewidywanego 

wykonania dochodów z tego źródła w 2021 roku, przy założeniu zwiększenia wpływu z 

najmu obiektów sportowych oraz wpływów związanych z uruchomieniem Dziennego 

Domu Pobytu w Głuchołazach. 

 

2. Dotacje oraz środki celowe zostały zaplanowane na poziomie 35 420 988 zł, w tym 

dotacje oraz środki  na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 641 036 zł 
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a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz realizację zadań własnych w kwocie 18 976 579 zł, na 

którą złożyły się m.in. dotacje i dofinansowania na: 

  zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 329 398 zł, 

  prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 4 853 zł, 

  zadania z zakresu obrony cywilnej – kwota 8 928 zł 

  zadania z zakresu obrony narodowej – kwota 2 400 zł, 

  zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 3 297 000 zł, 

  zadania z zakresu pomocy rodzinie – kwota 14 904 000 zł (w 2021 rok pierwotna 

kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 26 431 000 zł – wpływ na taki stan rzeczy 

miało przejęcie obsługi programu 500+ przez ZUS), 

  środki na realizację bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy – kwota  

382 446 zł. 

  realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 700 000 zł. 

Plan dotacji został ustalony na podstawie: 

  pismo nr FB.I.3110.15.2020.ML z dnia 25 października 2021 r. Wojewody 

Opolskiego, 

  pismo nr DOP-3113-3/21 z dnia 20 października 2021 r. Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego  

Plan dotacji na zadania zlecone oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zostały 

przedstawione w załączniku nr 4 do budżetu. 

Ponadto Gmina Głuchołazy pozyskała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku 

z realizacją zadań bieżących, 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 na 

realizację zadań bieżących w wysokości 288 691 zł. 

b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 15 641 036 zł, na którą złożyły się m.in.: 

1) kwota 1 223 117 zł – dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy” realizowanego przy udziale środków z dotacji 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; 

2) kwota 36 912  zł – dotacja na realizację zadania pn.: „Realizacja PONE poprzez 

stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania 

wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy - Etap I”; 
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3) kwota 394 477 zł – dotacja na realizację zadania pn.: „Realizacja PONE poprzez 

stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania 

wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy - Etap II”; 

4) kwota 1 782 034 zł – dotacja na realizację zadania pn.: „Realizacja PONE poprzez 

stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania 

wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Głuchołazy”; 

5) kwota 4 750 000 zł dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ul. 

Królowej Jadwigi  w Głuchołazach” ze środków Programu Inwestycji 

Strategicznych, 

6) kwota 2 352 000 zł dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w 

Biskupowie” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, 

7) kwota 500 000 zł – dotacja na realizację zadnia pn.:  „Modernizacja budynku 

Burgrabice 140a:  a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część 

budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką” ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

8) kwota 2 100 000 zł dotacja na realizację zadania pn. „Budowa drogi Bodzanów III” ze 

środków Funduszu Rozwoju Dróg, 

9) kwota 1 119 401 zł dotacja na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg w ramach 

Funduszu Rozwoju Dróg”. 

 

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie  

24 812 814 zł, z tego: 

  część oświatowa – 19 105 277 zł, 

  część wyrównawcza – 5 540 836 zł, 

  część równoważąca – 166 701 zł, 

Plan subwencji został określony na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 12.10.2021 r. 

W stosunku do roku 2021 plan subwencji zwiększył się o kwotę 2 427 963 zł, na którą złożyły 

się: 

  kwota 1 068 591 zł – wzrost części oświatowej, 

  kwota 1 396 001 zł – wzrost części wyrównawczej, 

  kwota 36 929 zł – spadek części równoważącej, 

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok został przedstawiony w załączniku nr 

1 do uchwały budżetowej. 
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II. Wydatki budżetowe w 2022 roku 

 

Wydatki budżetowe na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 129 691 222 zł, z tego wydatki 

majątkowe stanowią 32 046 171 zł. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przewidzianych do 

realizacji w 2022 roku został zamieszczony w załącznikach nr 6 i nr 7. 

Struktura zaplanowanych wydatków budżetowych na 2022 rok przedstawia się następująco: 

lp. wyszczególnienie plan 

1 2 3 

Wydatki ogółem, z tego: 129 691 222 

1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 32 046 171 

2. Wydatki bieżące, z tego: 97 645 051 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 536 731 

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 425 011 

c) wydatki na obsługę długu 700 000 

d) dotacje na zadania bieżące 12 339 757 

  
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 30 643 552 

 

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawia się następująco: 

kwota struktura 
wydatków nazwa działu klasyfikacji budżetowej 

(w zł) (w%)  

Transport i łączność 19 084 803 14,72% 
Leśnictwo 102 000 0,08% 
Turystyka 747 526 0,58% 
Gospodarka mieszkaniowa 6 240 000 4,81% 
Administracja publiczna 10 377 943 8,00% 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2 239 755 1,73% 

Obsługa długu publicznego 700 000 0,54% 
Różne rozliczenia 1 000 000 0,77% 
Oświata i wychowanie 34 073 588 26,27% 
Pomoc społeczna  8 757 157 6,75% 
Ochrona zdrowia 609 230 0,47% 
Rodzina 17 065 931 13,16% 
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Edukacyjna opieka wychowawcza 239 297 0,18% 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 077 838 13,17% 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 881 363 2,22% 
Kultura fizyczna 3 613 054 2,79% 
Pozostałe działy 4 881 736 3,76% 

Razem 129 691 222 100,00% 
 

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy 

Głuchołazy. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie, 

podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach budżetowych stanowią 

wydatki na realizację zadań oświatowych 26,27%, wydatki związane z wspieraniem rodziny i 

pomocy społecznej – 19,91% oraz wydatki na transport i łączność – 14,72%. 

Kolejne ważne grupy wydatków stanowią: 

  wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13,17% 

  wydatki na utrzymanie administracji publicznej – 8,00%, 

  wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 4,81%, 

  wydatki na kulturę fizyczną – 2,79%, 

  wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,22%, 

  wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,73%, 

  wydatki na obsługę długu – 0,54%. 

Zmiany w strukturze wydatków w danym roku budżetowym w stosunku do lat poprzednich 

związane są głównie z realizacją inwestycji, szczególnie drogowych na terenie gminy oraz 

przejęcia w 2022 roku obsługi programu 500+ przez ZUS. 

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Transport i łączność - kwota  19 084 803 zł, w tym: 

1) wydatki w kwocie 17 112 144 zł, przeznaczone na realizację m.in. następujących 

inwestycji: 

  Budowa, odbudowa  i modernizacja mostów  i przepustów, 

  Budowa chodników na terenie gminy, 

  Budowa drogi Bodzanów III, 

  Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  w Głuchołazach, 

  Budowa drogi gminnej w Biskupowie, 

  Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, 

  Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach 

prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice), 
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  Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. Lutosławkiego, Ornowskiego, 

Lompy  w Głuchołazach, 

  Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. Paderewskiego  

w Głuchołazach, 

  Modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowościach Stary Las i Charbielin. 

2) wydatki bieżące w kwocie 1 962 659 zł, przeznaczone m.in. na:  

a) modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 427 000 zł, 

b) zakup materiałów na bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie  

80 000 zł, 

c) utrzymanie dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków 

poziomych - kwota 200 000 zł, 

d) zapewnienie bezpłatnej komunikacji na terenie gminy – kwota 1 140 000  zł, 

e) realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy 

Głuchołazy – 59 459 zł. 

 

2. Turystyka - kwota  747 526 zł, w tym: 

1) wydatki majątkowe w kwocie 709 426 zł, przeznaczone na realizację następujących 

inwestycji: 

a) „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”, 

b)  „Złote ścieżki”. 

2) wydatki bieżące w kwocie  38 100 zł, przeznaczone m.in. na:  

a) funkcjonowanie ośrodka informacji turystycznej - kwota 22 000 zł, 

b) upowszechnianie turystyki - kwota 16 100 zł. 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 5 210 000 zł, w tym m.in.: 

a) wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (m.in. wyceny, 

odszkodowania, koszty dokumentacji, notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do 

pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. - kwota 100 000 zł. 

b) wydatki na utrzymanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości - kwota  

5 020 000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd), 

c) środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i 

wspólnotowych - kwota 100 000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji 

prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, 

d) wydatki inwestycyjne w kwocie 970 000 zł przeznaczone na realizację następujących 

zadań: 

  „Nabycie nieruchomości”, 
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  „Modernizacja pustostanów na mieszkania”. 

Ponadto w budżecie gminy na 2022 rok (dział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego  

i klimatu) ujęto wydatki związane ze zmianą sposobu ogrzewania w mieszkaniach gminnych 

z węglowego na gazowe (zadanie pn. „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt 

do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy”). 

 

4. Administracja Publiczna - kwota 10 377 943 zł, w tym m.in.: 

a) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 329 398 zł - 

środki w całości pochodzą z dotacji,  

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Głuchołazach - kwota  

393 000 zł, 

c) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - kwota 8 782 145 zł, 

d) dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału 

Komunikacji w Głuchołazach – 7 200 zł, 

e) składki członkowskie w Związku Gmin Śląska Opolskiego, w Stowarzyszeniu - Lokalna 

Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Stowarzyszeniu Subregion Południowy 

oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  - kwota 48 000 zł, 

f) wydatki związanie z promocją gminy – 253 000 zł, 

g) wydatki inwestycyjne na modernizację Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w kwocie 

500 000 zł. 

 

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 2 239 755 zł, w tym 

m.in.: 

a) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP – 538 873 zł, 

b) obrona cywilna – 22 928 zł, 

c) wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach – 732 140 zł, 

d) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja budynku Burgrabice 

140a” oraz „Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie”, „Dotacja na wkład własny na 

zakup samochodów bojowych na potrzeby OSP Charbielin i Nowy Świętów”, 

e) wydatki na realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy 

Głuchołazy – 56 600 zł. 

 

6. Oświata i wychowanie (kwota 34 073 588 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza 

(kwota 239 297 zł), w tym: 
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Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 

łącznie  34,21% wydatków bieżących oraz  26,45% wydatków budżetowych ogółem. 

Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco: 

1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 20 039 594 zł,  

2) dotacje z budżetu dla podmiotów prowadzących publiczne szkół podstawowych wraz z 

oddziałami przedszkolnymi, niepubliczne przedszkole: 

lp. 
nazwa jednostki 

otrzymującej 
dotacje 

przedmiot dotacji dział rozdział kwota 
dotacji 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Burgrabicach  

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 1 028 290 

1.1 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Burgrabice prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w Burgrabicach  

dz. 801 - Oświata                                 
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

180 283 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Jarnołtówku 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 1 405 104 

1.2 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Jarnołtówek 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                               
w Jarnołtówku 

dz. 801 - Oświata                                    
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

226 887 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym 
Lesie  

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 990 977 

1.3 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Stary Las prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w Starym Lesie  

dz. 801 - Oświata                                       
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

241 554 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Polskim Świętowie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 746 037 

1.4 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Markowice, 
Polski Świętów, 
Sucha Kamienica 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Polskim 
Świętowie 

dz. 801 - Oświata                                   
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

262 720 

1.5 
Stowarzyszenie 
Rozwoju i 
Edukacji Nasza 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Sławniowicach  

dz. 801 - Oświata                                    
i wychowanie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 582 318 
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Szkoła                   
w Sławniowicach 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                            
w Sławniowicach 

rozdz. 80103 - 
Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

140 370 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Charbielinie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 520 362 

1.6 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
„Uśmiech 
Dziecka”                      
w Charbielinie 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                                  
w Charbielinie 

dz. 801 - Oświata                                   
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

208 239 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Biskupowie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 487 880 

1.7 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły             
w Biskupowie 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                               
w Biskupowie 

dz. 801 - Oświata                                  
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

241 554 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Gierałcicach 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 994 104 

1.8 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
Przyjazna Szkoła 
w Gierałcicach 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                  
w Gierałcicach 

dz. 801 - Oświata                                   
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

198 915 

1.9 

Przedszkole 
Niepubliczne 
"PUCHATEK"           
w Głuchołazach 
Brygida Nowak 

dotacja na prowadzenie 
niepublicznego przedszkola 

dz. 801 - Oświata                                    
i wychowanie 

rozdz. 80104 - 
Przedszkola 475 363 

Razem dotacje na realizację zadań oświatowych 8 930 957 

 

3) wydatki inwestycyjne – kwota 800 000 zł – zadanie „Modernizacja placówek oświatowo - 

wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego”. 

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 545 919 zł, 

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną 

tendencję, polegającą na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz 

pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki 

poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest 

regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela). 

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację m.in. następujących zadań oświatowych przedstawiają 

się następująco:  

a. szkoły podstawowe – kwota 22 595 022 zł, 

b. oddziały przedszkolne – kwota 3 461 913 zł, 
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c. przedszkola – kwota 5 733 801 zł,  

d. stołówki szkolne – kwota 224 724 zł, 

e. świetlice szkolne – kwota 887 128 zł, 

f. pomoc materialna dla uczniów - kwota 135 744 zł, 

g. dowożenie dzieci do szkół - kwota 190 000 zł, 

h. doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 95 500 zł. 

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zamieszczono szczegółowy wykaz dotacji dla 

podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.  

 

7.  Ochrona Zdrowia - kwota 594 230 zł, w tym: 

a) kwota 465 000 zł – przeznaczona jest na realizacje zadań określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania w ramach tego 

programu, w przeważającej mierze realizowane są poprzez udzielenie dotacji 

przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego profesjonalnie zajmujących 

się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin, 

b) kwota 15 000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

c) kwota 114 230 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

 

8. Pomoc społeczna - kwota 8 701 092 zł, w tym: 

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na: 

  wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez 

niego usług opiekuńczych - kwota 2 086 149 zł, 

  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej - kwota 65 000 zł, 

  dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności 

w zakresie pomocy społecznej - kwota 66 000 zł (50 000 zł - udzielanie świadczeń 

zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym; 16 000 zł - dożywianie oraz 

pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, 

dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej), 

  domy pomocy społecznej – kwota 1 801 800 zł, 

  zasiłki i pomoc w naturze - kwota 1 582 200 zł, 

  zasiłki stałe – kwota 816 000 zł, 

  wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 350 000 zł, 

  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 1 068 484 zł, 
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  realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – kwota  

480 000  zł, 

  działalność Dziennego Domu Pobytu w Głuchołazach – 243 316 zł, 

  funkcjonowanie mieszkań chronionych – 127 643 zł. 

 

9. Rodzina - kwota 17 065 931 zł, w tym: 

Wydatki w dziale Rodzina przeznaczone są na: 

  świadczenia wychowawcze – kwota 7 638 000 zł,  

  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 381 259 zł,  

  wspieranie rodziny – 69 473 zł,  

  wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego - kwota 1 482 999 zł, 

  rodziny zastępcze – 145 000 zł, 

  działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 250 000 zł, 

  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia  

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 99 000 zł. 

 

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 17 077 838 zł, w tym: 

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 6 076 060 zł, w tym: 

  „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” 

   „Program zagospodarowania podwórek”, 

  „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na 

aktywizację społeczności lokalnej”, 

  „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów 

grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Głuchołazy”, 

  „Obchody 800-lecia Głuchołaz”, 

  „Modernizacja wieży zegarowej”, 

  „Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych”, 

   „Modernizacja placów zabaw”, 

  „Budżet obywatelski”, 

  „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy”, 

  „Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach”, 
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  „800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor”, 

  „Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego”, 

  „Modernizacja pomnika w Jarnołtówku”, 

  „Dotacja dla Gminy Nysa na modernizację schroniska dla zwierząt w Konradowej” 

b) gospodarka ściekowa i ochron wód – kwota 1 200 000 zł planowana dopłata do cen wody i 

odbioru ścieków komunalnych, 

c) gospodarka odpadami – kwota 7 595 628 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie systemu 

gospodarki odpadami na terenie gminy Głuchołazy, 

d) oczyszczanie miasta - kwota 400 000 zł – letnie i zimowe oczyszczanie ulic i chodników, 

e) dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie  

75 000 zł, 

f) utrzymanie zieleni w gminie – kwota 304 000 zł – przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne na 

zieleni miejskiej, 

g) oświetlenie ulic, placów dróg - kwota 1 021 500 zł – przeznaczona na zakup energii 

elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, 

h) pozostała działalność - kwota 345 650 zł środki m.in. na pozostałe zadania w zakresie 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zakup wody na cele ogólnospołeczne, 

konserwację zegara na wieży, okresowe przeglądy placów zabaw, 

i) realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy Głuchołazy –  

165 650 zł. 

 

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 2 881 363 zł, w tym: 

a) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 2 120 000 zł na 

prowadzenie domu kultury, świetlic (1 140 000 zł) oraz bibliotek gminnych (980 000 zł), 

b) dotacja celowa dla Centrum kultury w Głuchołazach w kwocie 14 000 zł na realizację 

programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy 

przyjazna dla Seniora”. 

c) środki w kwocie 200 000 zł - przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka”, 

d) środki w kwocie 200 000 zł przeznaczane na obchody 800-lecia Głuchołaz,  

e) środki w kwocie 50 000 zł na organizację imprez w muszli leśnej, 

f) dotacja w kwocie 20 000 zł - na organizację festiwali, 

g) środki w kwocie 272 727 zł na realizację zadań inwestycyjnych: 

  Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie, 

  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie wraz z utworzeniem systemu 

monitoringu placu zabaw, 

  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach w ramach programu ODNOWA WSI, 
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h) realizację zadań w ramach funduszu soleckiego zgłoszone we wnioskach przez sołectwa 

Gminy Głuchołazy – 151 878 zł, 

 

12. Kultura fizyczna i sport - kwota 3 613 054 zł, w tym: 

a) wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach w kwocie 2 581 784 zł, 

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego 

zarządem,  

b) wydatki Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w tym:  

  dotacja w kwocie 1 031 720 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 

zleconej stowarzyszeniom (w tym 18 500 zł w ramach funduszu sołeckiego), 

  środki związane z organizowaniem imprez sportowych przez gminę, 

  realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy Głuchołazy –  

44 500 zł, 

  wydatki inwestycyjne w kwocie 450 000 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: 

Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II”  oraz Rewitalizacja 

placu przy boisku sportowym w Burgrabicach (zadanie realizowane w ramach programu 

ODNOWA WSI) oraz Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3  w Głuchołazach. 

 

 

 

III. Wynik Finansowy, przychody i rozchody budżetowe 

 

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 118 180 506 zł, wydatki w 

kwocie 129 691 222 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 11 510 716 zł.   

W budżecie gminy zostało zaplanowane zaciągnięcie kredytu związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych w kwocie 6 067 956 zł oraz zaplanowano spłatę kredytów bankowych w kwocie 

4 434 698 zł. W planie przychodów budżetowych na 2022 uwzględniono ponadto: 

  wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 

kwocie 4 258 305 zł,  

  przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 5 564 923 zł,  

  Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
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finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach (wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11  ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w 

kwocie 54 230 zł. 

Planowane przychody budżetowe oraz rozchody zostały omówione w załączniku nr 3.  

 

IV. Fundusz sołecki w 2022 roku 
 

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na podstawie uchwały Nr XL/424/14 

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia 

w budżecie Gminy Głuchołazy środków stanowiących fundusz sołecki. Kwoty funduszu 

sołeckiego w 2022 roku dla poszczególnych sołectwach ustalono w następujących 

wysokościach: 

Lp. Miejscowość 

Kwota wydatków w 
ramach funduszu 

sołeckiego wynikająca ze 
złożonych wniosków 

1 Biskupów 40 750  
2 Bodzanów 72 425  
3 Burgrabice 36 688  
4 Charbielin 41 960  
5 Gierałcice 43 342  
6 Jarnołtówek 41 009  
7 Konradów 49 349  
8 Markowice 16 680  
9 Nowy Las 27 527  

10 Nowy Świętów 44 682  
11 Podlesie 15 773  
12 Pokrzywna 19 014  
13 Polski Świętów 24 804  
14 Sławniowice 28 045  
15 Stary Las 35 478  
16 Sucha Kamienica 16 810  
17 Wilamowice Nyskie 17 977  

SUMA 572 313  
 

Wszystkie sołectwa w terminie do dnia 30 września 2021 roku złożyły Burmistrzowi Głuchołaz 

wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wszystkie złożone wnioski zostały 

uwzględnione w budżecie gminy na 2022 rok. Szczegółowy wykaz zdań wraz z kwotami na nie 

przeznaczonymi zamieszczone zostały w załączniku nr 9 do uchwały.  
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