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z dnia  25 lipca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 27 lipca 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) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17 524 014 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 9 908 232 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 1 547 826 zł. 

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 21 958 712 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: 0 62 000 21 958 712 

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 5 711 367 

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

0 0 135 014 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2EE53E71-AA9D-4888-A19D-02D22693A62D. Projekt Strona 1



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 0 81 913 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 0 62 000 9 908 232 

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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

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

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

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

11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 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 119 042 478

A.1 dochody bieżące 104 998 261

A.2 dochody majątkowe 14 044 217

B. Wydatki 136 566 492

B.1 wydatki bieżące 104 357 605

B.2 wydatki majątkowe 32 208 887

C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) -17 524 014

D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 17 524 014

D 1. Przychody ogółem, z tego: 21 958 712

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9 908 232

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

5 982 524

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)

5 711 367

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 lipca 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

60 000 138 000

756 60 000 60 000

75618 0 60 000

0270
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym
60 000

75619 60 000 0

0270
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym
60 000

900 0 63 900

90095 0 63 900

2460

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

63 900

926 0 14 100

92605 0 14 100

0970 wpływy z różnych dochodów 14 100

60 000 138 000

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

37 000 160 000

700 0 160 000

70005 0 160 000

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

I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych

dział - rozdział - paragraf

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Wpływy z różnych rozliczeń

dział - rozdział - paragraf

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zmniejszenia i zwiększenia

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 2022 r.
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0770
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości
160 000

801 37 000 0

80195 37 000 0

6280

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

37 000

0 174 330

700 0 174 330

70007 0 174 330

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

174 330

37 000 334 330

zmniejszenie 

planu 

dochodów

zwiększenie 

planu 

dochodów

Dochody bieżące 60 000 138 000

Dochody majątkowe 37 000 334 330

97 000 472 330

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

Oświata i wychowanie

Pozostała działaność

Razem zmniejszenia i zwiększenia

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

801 10 000 0 10 000 0 0 0

80101 10 000 10 000

900 73 400 0 73 400 0 0 0

90095 73 400 73 400

926 2 000 0 0 2 000 0 0

92605 2 000 2 000

85 400 0 83 400 2 000 0 0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Kwota

600 45 000

60016 45 000

- 45 000

801 119 000

80195 119 000

- 119 000

164 000
Razem zmniejszenie planu wydatków 

majątkowych

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne 

Transport i łączność

Razem  zmniejszenia planu wydatków 

bieżących

Dział - Rozdział (treść)

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków 

krajowych 

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

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

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 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

Kwota

1 85 400

2 164 000

249 400

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe

Razem  / zmnijeszenie planu wydatków 

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

900 63 900 0 63 900 0 0 0

90095 63 900 63 900

63 900 0 63 900 0 0 0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Kwota

600 205 000

60016 205 000

- 205 000

630 50 000

63003 50 000

- 50 000

700 174 330

70007 174 330

- 174 330

801 111 500

80195 111 500

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

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Pozostała działalność

Razem  zwiększenie planu wydatków 

bieżących

Dział - Rozdział (treść)

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków 

krajowych 

Transport i łączność

Gospodarowanie mieszkaniowym 

zasobem gminy

wydatki inwestycyjne 

Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne 

Turystyka

Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki

wydatki inwestycyjne 

Gospodarka mieszkaniowa

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 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

- 29 500

- 82 000

900 82 000

90001 62 000

- 40 000

- 22 000

90095 20 000

- 20 000

622 830

Kwota

1 63 900

2 622 830

686 730

dotacja celowa  na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne

wydatki inwestycyjne 

Razem zwiększenie planu wydatków 

majątkowych

Zbiorcze zestawienie zwiększenia  planu wydatków

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe

Razem  / zwiększenie planu wydatków 

wydatki inwestycyjne 

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód

wydatki na zakup i objęcie akcji, 

wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego 
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II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

lp. dział rozdział
kwota 

dotacji

5.

5.14
dz. 801 - Oświata                            

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
129 700

dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie 

Gminy Głuchołazy poprzez modernizację obiektów na 

terenie PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las 

(dotacja majątkowa)

Pozostałe dotacje, z tego:

przedmiot dotacji (zadanie)

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań 

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2022 roku (w złotych)

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 2022 r.
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1 2 3 4 5 6

Modernizacja placów zabaw 207 000

104 895

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 102 105

Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  w Głuchołazach 620 000

620 000

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji 

Strategicznych
0

Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach 145 000

145 000

Budowa chodników na terenie gminy

Zadanie obejmuje budowę 

chodników  na terenie Gminy 

Głuchołazy

90 000

90 000

Budżet obywatelski 214 500

80 000

19.3. ,,Aktywne dzieci, aktywni rodzice- I etap remontu Sali 

widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku” 
69 500

- budżet gminy 48 000

- fundusz sołecki 17 000

4 500

Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych 68 450

68 450

Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy 

Głuchołazy poprzez modernizację obiektów na terenie PSP 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las 

129 700

129 700

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

szkoły w Starym Lesie
126 000

- budżet gminy 63 000

63 000

81 r.80195 2022z tego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

74 r.80195 2022

z tego:

- budżet gminy

70 r.63003 2022
z tego:

- budżet gminy

- Odnowa Wsi

19

r.90095 2016-2022

r.90095 2022

z tego:

- budżet gminy

r.80195 2022

z tego:

18 r.60016 2016-2022
z tego:

- budżet gminy

14 r.60016 2022-2024
z tego:

- budżet gminy

11 r. 60016 2021-2023
z tego:

- budżet gminy 

1 r.90095 2021-2022-budżet gminy

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 6 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 2022 r.
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Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”   w Głuchołazach na 

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 

zadania inwestycyjnego pn.:  "Budowa sieci wodociągowej, 

sanitarnej i deszczowej przy ul. Żeromskiego w 

Głuchołazach"

22 000

22 000

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu 

Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie 

Głuchołazy

40 000

40 000

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji 

Strategicznych
0

Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym  w 

województwie opolskim
174 330

- budżet gminy 0

174 330

32 208 887Razem

86 r. 90001 2022-2023z tego:

- budżet gminy 

87 r.70007 2022

z tego:

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych 

prowadzonych na terenie tego kraju 

85 r.90001 2022

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

Modernizacja placów zabaw 257 000 207 000 50 000

154 895 104 895 50 000

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 102 105 102 105

8 770 000 3 070 000 3 000 000 2 700 000

3 416 680 1 416 680 900 000 1 100 000

5 353 320 1 653 320 2 100 000 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

Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  w 

Głuchołazach
8 400 000 620 000 7 780 000

3 650 000 620 000 3 030 000

4 750 000 4 750 000

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 39 000 8 954 278 10 000 000

z tego:

-budżet gminy 15 493 278 39 000 8 954 278 6 500 000

3 500 000 3 500 000

Budowa chodników na terenie gminy 90 000 90 000

90 000 90 000

1 - budżet gminy

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2022 – 2026

Lp. Nazwa zadania Cele zadania
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

6

Budowa dróg gminnych w ramach  "Funduszu Rozwoju Dróg"

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

- planowana dotacja z budżetu państwa

11

Centrum przesiadkowe w miejscowości 

Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją 

wiat przystankowych na terenie Gminy 

Głuchołazy

8
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 

3 531 723

12

-dotacja z Ministerstwa Sportu

3 531 723

15 z tego:

- budżet gminy

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 2022 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

1

Lp. Nazwa zadania Cele zadania
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Budżet obywatelski 214 500 214 500

214 500 214 500

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 0 1 998 137 5 201 863

2 480 000 349 737 2 130 263

4 720 000 1 648 400 3 071 600

Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w 

Głuchołazach
345 000 145 000 100 000 100 000

345 000 145 000 100 000 100 000

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na 

osiedlu Pasterówka w miejscowości 

Konradów w Gminie Głuchołazy

2 000 000 40 000 1 960 000

40 000 40 000

1 960 000 1 960 000

105 789 118 25 145 814 22 540 440 32 577 864 23 150 000 2 389 000

16 z tego:

- budżet gminy

32

z tego:

- budżet gminy

- dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

64

- budżet gminy

Razem

66
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2EE53E71-AA9D-4888-A19D-02D22693A62D. Projekt Strona 2



Okres 

realizacji

Łączne 

nakłady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016-2024

3 611 723

2020-2024

7 200 000

2022

174 330

7 446 849 5 313 622 12 033 586 4 900 000 700 000Razem

174 33027

Solidarni z Ukrainą – 

pomoc migrantom 

wojennym  w 

województwie 

opolskim

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego                            

1 998 137 5 201 8638

Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej - etap I

Gmina 

Głuchołazy

Norweski 

Mechanizm 

Finansowy

3 531 723

2025 2026

1

Centrum 

przesiadkowe w 

miejscowości 

Głuchołazy i 

Pokrzywna wraz z 

modernizacją wiat 

przystankowych na 

terenie Gminy 

Głuchołazy

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego                            

Zmiana planu wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków 

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

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

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

latach 2022- 2026 (w złotych)

Lp. Nazwa zadania
Jednostka 

realizująca 

zadanie

Program                     

z jakiego będą 

realizowane

2022 2023 2024

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 2022 r.
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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 0 0

3

Zakup materiałów, produktów i 

wyposażenia wykorzystywanego 

podczas uroczystości sołeckich 

921 92105 4 009 4 009

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 w ramach 

programu Odnowa Wsi

801 80101 17 000 17 000

7 Doświetlenie - iluminacja wsi 900 90095 2 000 2 000

8

Zagospodarowanie działki 

rekreacyjnej w Jarnołtówku w 

ramach programu Odnowa Wsi

900 90095 0 0

41 009 0 16 009 8 000 0 0 17 000

572 313 0 239 986 95 600 0 0 236 727

6 Jarnołtówek

Razem
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Zmiana Funduszu Sołeckiego na 2022 roku (w złotych)

lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 27 lipca 2022 r.
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UZASADNIENIE 

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

zmian: 

1) Wprowadza się do planu dochodów majątkowych środki z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 174 330 zł na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym  w województwie opolskim”. 

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę  

63 900 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu na program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 

3) Zmienia się klasyfikację budżetową (z 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń na 75618 - Wpływy z 

innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) 

dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 

(kwota 60 000 zł). 

4) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Starym Lesie” o kwotę 37 000 zł. 

5) Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 160 000 zł. 

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z zmianami przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego sołectwa Jarnołtówek  w związku z decyzją zebrania wiejskiego: 

  przedsięwzięcie pn.: „Krzewienie kultury fizycznej i turystyki” – zmniejszenie o kwotę 2 000 

zł, 

  przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja obiektów szkolnych na terenie sołectwa” – zmniejszenie 

o kwotę 10 000 zł, 

  przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Jarnołtówku w ramach 

programu Odnowa Wsi” – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł, 

  przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja obiektów szkolnych na terenie sołectwa w ramach 

programu Odnowa Wsi” – zwiększenie o kwotę 17 000 zł. 

7) Dokonuje się zmiany w planie wydatków w związku z zmianami przeznaczenia środków z 

programu Odnowa Wsi Jarnołtówek  w związku z decyzją zebrania wiejskiego: 

  przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Jarnołtówku w ramach 

programu Odnowa Wsi” – zmniejszenie o kwotę 4 500 zł, 

  przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja obiektów szkolnych na terenie sołectwa w ramach 

programu Odnowa Wsi” – zwiększenie o kwotę 4 500 zł, 

8) Dokonuje się zmian w realizacji zadań inwestycyjnych: 
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9) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 000 zł z tytułu otrzymania dotacji ze środków 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu LIFE. Jednocześnie zwiększa się 

plan wydatków o ww. kwotę na realizację projektu.  

  zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 

2022 rok o kwotę 20 000 zł, 

  zadanie pn.: „Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach” – zwiększenie 

planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 45 000 zł,  

  zadanie pn.: „Budowa chodników na terenie gminy” – zmniejszenie planu wydatków 

majątkowych na 2022 rok o kwotę 45 000 zł, 

  zadanie pn.: „,,Aktywne dzieci, aktywni rodzice- I etap remontu Sali widowiskowo-sportowej 

w Jarnołtówku” w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. – zwiększenie planu 

wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 29 500 zł (w tym: budżet gminy – 8 000 zł, 

fundusz sołecki 17 000 zł, program Odnowa Wsi – 4 500 zł), 

  zadanie pn.: „Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych” – zwiększenie planu wydatków 

majątkowych na 2022 rok o kwotę 50 000 zł,  

  zadanie pn.: „Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głuchołazy poprzez 

modernizację obiektów na terenie PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las” – 

zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 82 000 zł,  

  zadanie pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Starym 

Lesie” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 119 000 zł, 

  zadanie pn.: „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”   w Głuchołazach na opracowanie 

programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa sieci 

wodociągowej, sanitarnej i deszczowej przy ul. Żeromskiego w Głuchołazach” – 

wprowadzenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok w kwocie 22 000 zł, 

  zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w 

miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy” – wprowadzenie planu wydatków 

majątkowych na 2022 rok w kwocie 40 000 zł oraz na 2023 r. w kwocie 1 960 000 zł, 

  zadanie pn.: „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym  w województwie opolskim” 

– wprowadzenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok w kwocie 174 330 zł, 

  zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania  z ul. Wyszyńskiego  

i ul. Kopernika” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 200 000 

zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 200 000 zł, 

  zadanie pn.: „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z 

modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy” – zmniejszenie planu 

wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 3 531 723 zł oraz zwiększenie planu 

wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 3 531 723 zł, 
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  zadanie pn.: „Budowa krytego basenu  w Głuchołazach” – zmniejszenie planu wydatków 

majątkowych na 2023 rok o kwotę 2 146 378 zł oraz zwiększenie planu wydatków 

majątkowych na 2024 rok o kwotę 2 146 378 zł, 

  zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” – zmniejszenie 

planu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 313 863 zł oraz zwiększenie planu 

wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 313 863 zł, 

  zadanie pn.: „Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  w Głuchołazach” – zwiększenie planu 

wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 160 000 zł oraz na 2023 r. o  kwotę 3 030 000 

zł, 

10) Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych: zwiększa się wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 62 000 zł. 
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