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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W  Uchwale Nr LIII/510/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 20 077 647 zł, który będzie 
sfinansowany  kredytem bankowym w kwocie 10 781 919 zł, wolnymi środkami, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 335 116 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 1 960 612 zł. 

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 24 107 420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 029 773 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 1 880 385 24 107 420 

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 4 110 000 

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 (dodatek węglowy) 

0 1 880 385 1 880 385 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 0 0 7 335 116 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym, z tego: 0 0 10 781 919 

 Długoterminowy kredyt na pokrycie deficytu, związany z 
realizacją  inwestycji gminnych  0 0 10 781 919 

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
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4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 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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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 

LIII/510/22 Rady Miejskiej w 

Głuchołazach z dnia 21 

grudnia 2022 r.

 

plan

A. Dochody 126 001 312

A.1 dochody bieżące 108 421 953

A.2 dochody majątkowe 17 579 359

B. Wydatki 146 078 959

B.1 wydatki bieżące 110 136 508

B.2 wydatki majątkowe 35 942 451

C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) -20 077 647

D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 20 077 647

D 1. Przychody ogółem, z tego: 24 107 420

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 7 335 116

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,  z tego: 10 781 919

1
Długoterminowy kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, związany z realizacją  inwestycji 

gminnych 
10 781 919

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

5 990 385

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)

4 110 000

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 (dodatek węglowy)

1 880 385

D 2. Rozchody ogółem, z tego: 4 029 773

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2023 roku  (w złotych)

wyszczególnienie

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 9 stycznia 2023 r.
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992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 4 029 773

1
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w   Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu przeznaczonego na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku 
2 116 113

2
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu związanego z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku 
1 602 554

3

spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu  przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

311 106
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane             

z realizacją  

ich 

statutowych 

zadań

853 1 880 385 0 0 0 1 880 385 0

85395 1 880 385 1 880 385

1 880 385 0 0 0 1 880 385 0

Kwota

1 1 880 385

2 0

1 880 385

Wydatki majątkowe

Razem  / zwiększenie planu wydatków 

Zbiorcze zestawienie zwiększenia  planu wydatków

Wydatki bieżące 

Razem  zwiększenie planu wydatków 

bieżących

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej

Pozostała działalność

I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

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

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

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 9 stycznia 2023 r.
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UZASADNIENIE 

 

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok dokonano zmiany 

polegajacej na wprowadzeniu do budżetu 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, 

które będą przeznaczone na wypłatę dla mieszkańców gminy dodatku węglowego (kwota 1 880 385 

zł).  Dotyczy to niewypłaconego w 2022 roku dodatku węglowego, w zakresie wniosków będących w 

trakcie realizacji, wymagających uzupełnienia. Ponadto w miesiącu grudniu uległy zmianie przepisy w 

zakresie wypłaty dodatku przesuwjące termin jego wypłaty do końca stycznia 2023 r. 
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