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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 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. W  Uchwale Nr XLI/388/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) rezerwa celowa na realizację programu Odnowa Wsi 
Województwa Opolskiego - kwota 0 zł." 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17 972 642 zł, który będzie 
sfinansowany  kredytem bankowym w kwocie 6 067 956 zł, wolnymi środkami, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 576 860 zł 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 w kwocie 2 327 826 zł. 

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 22 407 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 434 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3". 

2) Ustala się plan przychodów budżetowych: 

paragraf Kwota 
zmniejszenia 

Kwota 
zwiększenia 

Plan po 
zmianach 

Przychody ogółem, z tego: 81 913 81 913 22 407 340 

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 (Rządowy Program 
Inwestycji Lokalnych) 

0 0 6 491 367 

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 (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) 

0 0 54 230 

905 
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

0  135 014 
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ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

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 (Laboratoria 
przyszłości) 

0 81 913 81 913 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 81 913 0 9 576 860 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym, z tego: 0 0 6 067 956 

 Długoterminowy kredyt związany z realizacją  inwestycji 
gminnych  0 0 6 067 956 

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Mariusz Migała 
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plan

A. Dochody 116 755 786

A.1 dochody bieżące 100 308 219

A.2 dochody majątkowe 16 447 567

B. Wydatki 134 728 428

B.1 wydatki bieżące 99 584 371

B.2 wydatki majątkowe 35 144 057

C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) -17 972 642

D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 17 972 642

D 1. Przychody ogółem, z tego: 22 407 340

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9 576 860

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

6 762 524

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)

6 491 367

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

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2022 roku                           

(w złotych)

wyszczególnienie

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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3.

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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

135 014

4.

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 (Laboratoria przyszłości)

81 913

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

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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Tabela nr 1 - Dochody bieżące

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

0 219 593

010 0 12 500

01095 0 12 500

2320

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

12 500

600 0 24 400

60004 0 24 400

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 400

700 0 2 985

70005 0 2 985

0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 985

710 0 12 900

71035 0 12 900

0750

wpływy 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

12 900

750 0 23 400

75023 0 23 400

0920 wpływy z pozostałych odsetek 8 900

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 500

756 0 8 000

Działalność usługowa

Cmentarze

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2022 r. (w złotych)

Transport i łączność

I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych

dział - rozdział - paragraf

Lokalny transport zbiorowy

Rolnictwo i łowicectwo

Pozostała działalność

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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75618 0 8 000

0690 wpływy z różnych opłat 8 000

852 0 53 708

85295 0 53 708

2180

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19

53 708

900 0 40 200

90002 0 33 000

0580
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych
33 000

90013 0 2 800

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 800

90095 0 4 400

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 400

921 0 35 000

92195 0 35 000

2330

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego

35 000

926 0 6 500

92605 0 6 500

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 500

0 219 593

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

0 25 600

754 0 25 600

75412 0 25 600

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 600

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

Gospodarka odpadami

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Schroniska dla zwierząt

Pozostała działalność

dział - rozdział - paragraf

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Razem zmniejszenia i zwiększenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
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1 000 000 40 681

900 1 000 000 40 681

90005 1 000 000 0

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

1 000 000

90095 0 40 681

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

40 681

1 000 000 66 281

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

Dochody bieżące 0 219 593

Dochody majątkowe 1 000 000 66 281

1 000 000 285 874

2

Razem zmniejszenia i zwiększenia

Zmiany planu dochodów

1

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Razem zmniejszenia i zwiększenia
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

758 100 000 0 100 000 0 0 0

75818 100 000 100 000

921 4 500 0 4 500 0 0 0

92109 4 500 4 500

104 500 0 104 500 0 0 0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Kwota

900 27 000

90095 27 000

- 27 000

926 10 000

92601 10 000

- 10 000

900 1 000 000

90005 1 000 000
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby

Razem  zmniejszenia planu wydatków 

bieżących

Dział - Rozdział (treść)

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków 

krajowych 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

II. 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

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

wydatki inwestycyjne 

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

- 1 000 000

1 037 000

Kwota

1 104 500

2 1 037 000

1 141 500

wydatki inwestycyjne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe

Razem  / zmnijeszenie planu wydatków 

Razem zmniejszenie planu wydatków 

majątkowych

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu 

wydatków
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

600 131 000 0 131 000 0 0 0

60004 20 000 20 000

60016 111 000 111 000

852 53 708 0 53 708 0 0 0

85295 53 708 53 708

900 40 500 0 40 500 0 0 0

90095 40 500 40 500

921 17 200 0 17 200 0 0 0

92109 17 200 17 200

926 10 000 0 10 000 0 0 0

92601 10 000 10 000

252 408 0 252 408 0 0 0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Kwota

630 732

63003 732

Turystyka

Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków 

krajowych 

Razem  zwiększenie planu wydatków 

bieżących

Dział - Rozdział (treść)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Pozostała działalność

Pomoc społeczna

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne gminne

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

Dział - Rozdział Kwota

W tym:

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

obsługę 

długu

- 732

754 38 000

75412 38 000

- 38 000

900 36 500

90015 14 000

- 14 000

90095 22 500

- 22 500

921 35 800

92109 35 800

- 35 800

900 63 934

90095 63 934

- 63 934

174 966

Kwota

1 252 408

2 174 966

427 374

II. 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

Razem zwiększenie planu wydatków 

majątkowych

Zbiorcze zestawienie zwiększenia  planu wydatków

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe

Razem  / zwiększenie planu wydatków 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby

wydatki inwestycyjne 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki inwestycyjne 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przecwipożarowa

Ochotnicze straże pożarne

wydatki inwestycyjne 

wydatki inwestycyjne 
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1 2 3 4 5 6

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 716 000

- budżet gminy 205 675

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 472 325

38 000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach w ramach 

programu ODNOWA WSI
19 000

8 800

- fundusz sołecki 10 200

Realizacja programu "Odnowa Wsi" w Sołectwie Charbielin  - 

Budowa wiaty oraz dostosowanie remizy strażackiej do 

nowego wozu strażackiego

38 000

11 000

27 000

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do 

likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego 

efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Głuchołazy

1 775 000

- budżet gminy 992 966

782 034

Rewitalizacja terenu przy obiekcie sakralnym - utworzenie 

miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców Sołectwa 

Nowy Świętów (zadanie w ramach programu ODNOWA 

WSI)

24 000

- Odnowa Wsi  8 000

16 000

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Konradowie 30 000

- Odnowa Wsi + Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 10 000

20 000

Złote ścieżki 295 158

70 485

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 224 673

40 r.63003 2021-2022z tego:

- budżet gminy

37 r.90095 2022
z tego:

- fundusz sołecki

38 r.90095 2022z tego:

- fundusz sołecki

36 r.90005 2020-2023z tego:

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach 

działania 5.5 Ochrona powietrza

- fundusz sołecki

31 r.75412 2022
z tego:

- Odnowa Wsi

28 r. 92109 2022z tego:

- Odnowa Wsi

3 r.90015 2015-2026
z tego:

- fundusz sołecki + Odnowa Wsi + Marszałkowska Incjatywa Sołecka 

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2022 roku (w złotych) 

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

rozdz. 

klasyfikacji 

budżetowej

Plan wydatków 

na 2022 r.

Lata realizacji 

inwestycji

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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Zakup klimatyzatorów na świelicę wiejską w Polskim 

Świętowie
17 000

7 000

- fundusz sołecki 10 000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie wraz z 

utworzeniem systemu monitoringu placu zabaw 
25 527

8 000

- fundusz sołecki 17 527

Rewitalizacja placu przy boisku sportowym w Burgrabicach 10 000

10 000

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego naprzeciw świetlicy 

wiejskiej w ramach programu ODNOWA WSI
21 500

4 500

- fundusz sołecki 17 000

Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku 

mieskańców głuchołaskiej starówki
63 934

- budżet gminy 23 253

40 681

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławniowicach (zadanie 

realizowane w ramach programu Odnowa Wsi)
12 000

7 500

- fundusz sołecki 4 500

35 144 057

80 r. 90095 2022z tego:

- Odnowa Wsi

Razem

79 r.90095 2022z tego:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

55 r. 92601 2022

z tego:

- budżet gminy 

56 r. 90095 2022z tego:

- Odnowa Wsi

53 r. 92109 2022z tego:

- Odnows Wsi

52 r. 92109 2022
z tego:

- Odnowa Wsi
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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

Budowa nowych punktów świetlnych na 

terenie gminy
1 516 000 716 000 200 000 200 000 200 000 200 000

- budżet gminy 1 005 675 205 675 200 000 200 000 200 000 200 000

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 472 325 472 325

38 000 38 000

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu 

zachęt do likwidacji systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 

na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Głuchołazy

2 775 000 1 775 000 1 000 000

992 966 992 966

1 782 034 782 034 1 000 000

Złote ścieżki 295 158 295 158

70 485 70 485

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 224 673 224 673

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. 

Karłowicza i Chopina oraz budowa miesteczka 

ruchu drogowego przy PSP nr 3 w 

Głuchołazach

111 870 111 870

111 870 111 870

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. 

Kościuszki oraz budowa miesteczka ruchu 

drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach

123 615 123 615

123 615 123 615

84 662 618 30 670 314 16 917 404 18 785 900 15 900 000 2 389 000

62

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu 

Infrastruktura i Środowisko. Planowana wartość dofinansowania - 457 550 zł

63

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu 

Infrastruktura i Środowisko. Planowana wartość dofinansowania - 457 550 zł

Razem

39
z tego:

- budżet gminy

38
z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego -  zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

3
z tego:

- fundusz sołecki+ Odnowa Wsi + Marszałkowska Incjatywa Sołecka

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2022 – 2026

Lp. Nazwa zadania Cele zadania
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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Okres 

realizacji

Łączne 

nakłady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2021-2023

2 775 000

2022

63 934

2022

111 870

2022

123 615

7 933 363 8 859 208 7 688 000 4 900 000 700 000

123 615

Razem

24

Przebudowa przejść 

dla pieszych na ul. 

Kościuszki oraz 

budowa miesteczka 

ruchu drogowego 

przy PSP nr 2 w 

Głuchołazach

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Infrstruktura i 

Środowisko

111 870

63 934

23

Przebudowa przejść 

dla pieszych na ul. 

Karłowicza i Chopina 

oraz budowa 

miesteczka ruchu 

drogowego przy PSP 

nr 3 w Głuchołazach

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Infrstruktura i 

Środowisko

22

Strefa zacienienia 

miejscem spotkań i 

wypoczynku 

mieskańców 

głuchołaskiej 

starówki

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich     

1 775 000 1 000 00018

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                            

2025 2026

Zmaian planu wydatków  na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków 

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

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 

latach 2022- 2026 (w złotych)

Lp. Nazwa zadania
Jednostka 

realizująca 

zadanie

Program                     

z jakiego będą 

realizowane

2022 2023 2024

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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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

3

Doposażenie biblioteki i świetlicy 

wiejskiej oraz aneksu kuchennego  

(zadanie realizowane w ramach 

programu ODNOWA WSI)

92109 92109 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 27 000 0 0 0

1

Realizacja programu "Odnowa 

Wsi" w Sołectwie Charbielin  - 

Budowa wiaty oraz dostosowanie 

remizy strażackiej do nowego 

wozu strażackiego

754 75412 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

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

3 Burgrabice

14 Sławniowice

suma dla  jednostki

4 Charbielin

3
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i 

terenu wokół świetlicy

suma dla  jednostki

w
y
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a
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wydatki jednostek 

budżetowych
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g
u

Zmiana funduszu sołeckiego w 2022 roku (w złotych)

lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

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 17 045 6 500 0 0 4 500

572 313 0 260 486 95 600 0 0 216 227Razem

suma dla  jednostki
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UZASADNIENIE 

 

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok dokonano następujących 

zmian: 

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę  52 600 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 

(rozdziały: 60004, 75023, 90013, 90095 oraz 92605). 

2) Wprowadza się plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń na terenie cmentarza komunalnego 

w Głuchołazach w kwocie 12 900 zł. 

3) Wprowadza się do planu dochodów bieżących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 

kwocie 53 708 zł na realizację programu pn.: „Korpus wsparcia seniorów” (rozdział 85295 – 

Pozostała działalność). 

4) Wprowadza się do planu dochodów środki ze Starostwa Powiatowego w Nysie  na realizację 

zadań w ramach programu „Odnowa wsi” w kwocie 12 500 zł (rozdział 01095 – Pozostała 

działalność) oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na realizację zadań w ramach 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 35 000 zł (rozdział 92195 – Pozostała 

działalność)  

5) Wprowadza się do planu dochodów bieżących środki w kwocie 8 000 zł pozyskane w związku z 

realizacją ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. 

6) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadania pn.:  „Realizacja 

PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania 

wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 

Głuchołazy” o kwotę 1 000 000 zł. 

7) Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 33 000 zł w związku z nieprawidłową realizacją 

zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych (rozdział 90002 – Gospodarka 

odpadami).  

8) Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 2 985 zł z tytułu odsetek naliczonych od 

nieterminowych wpłat czynszów najmu i czynszów dzierżawnych (rozdział 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami). 

9) Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 100 000 zł, które wraz ze środkami z Powiatu Nyskiego 

w kwocie 12 500 zł przeznacza się na realizację następujących zadań w ramach programu 

Odnowa Wsi: 

  Biskupów – „Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Biskupowie”, 

  Pokrzywna – „Zakup sprzętu na siłowni dla dzieci i dorosłych na „Słonecznej Polanie” w 

Pokrzywnej”, 

  Burgrabice – „Doposażenie biblioteki i świetlicy wiejskiej oraz aneksu kuchennego”, 
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  Sławniowice – „Montaż - instalacja ekologicznego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy 

wiejskiej”, 

  Markowice – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”, 

  Polski Świętów – „Zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicę wiejską”, 

  Wilamowice Nyskie – „Modernizacja przepustów na drodze gminnej”, 

  Sucha Kamienica – „Wymiana przepustów przez wieś”, 

  Stary Las – „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Stary Las – Etap II”, 

  Nowy Las – „Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz utworzenie systemu monitoringu świetlicy 

wiejskiej i placu zabaw”, 

  Jarnołtówek – „Atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku”, 

  Podlesie – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego- etap XIII”, 

  Konradów – „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej”, 

  Charbielin – „Modernizacja remizy OSP Charbielin”, 

  Nowy Świętów –„Rewitalizacja terenu w Nowym Świętowie przy kościele parafialnym”, 

  Gierałcice – „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego naprzeciw sali wiejskiej”. 

10) Wprowadza się do planu dochodów majątkowych środki w kwocie 25 600 zł ze sprzedaży  

3 samochodów strażackich używanych w OSP Biskupów, OSP Jarnołtówek oraz OSP Bodzanów. 

11) Wprowadza się do planu dochodów majątkowych środki w kwocie 40 681 zł w związku z 

otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn.: „Strefa zacienienia miejscem spotkań i 

wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki”. 

12) Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 100 000 zł. 

13) Zwiększa się plan wydatków bieżących na bezpłatną komunikację gminną o kwotę 20 000 zł. 

14) Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 53 708 zł na realizację programu pn.: 

„Korpus wsparcia seniorów”. 

15) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Złote 

ścieżki” o kwotę 732 zł. 

16) Wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Strefa 

zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki” w kwocie 

63 934 zł. 

17) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł na realizację w 2022 roku 

zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji 

systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Głuchołazy” przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

realizację ww. zadania na 2023 rok również o kwotę 1 000 000 zł.  
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18) Wprowadza się plan wydatków majątkowych na 2023 rok na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i Chopina oraz budowa miasteczka ruchu 

drogowego przy PSP nr 3 w Głuchołazach” w kwocie 111 870 zł. 

19) Wprowadza się plan wydatków majątkowych na 2023 rok na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miasteczka ruchu 

drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach” w kwocie 123 615 zł. 

20) Dokonuje się zmiany zadania przewidzianego do realizacji przez sołectwo Burgrabice w ramach 

środków funduszu sołeckiego na 2022 rok. 

21) Zmienia się klasyfikację budżetową zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu 

sołeckiego przez sołectwa Charbielin i Sławniowice w związku z wprowadzeniem do budżetu 

środków z programu Odnowa wsi. 

22) Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych: zmniejsza się wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 81 913 zł a zwiększa 

przychody 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 (Laboratoria 

przyszłości) w kwocie 81 913 zł. 
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