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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2022 r. 

o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/251/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 27.060,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 
2022 rok o kwotę 322.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  dokonuje się zwiększenia 
dochodów majątkowych budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 309.117,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 50.913,98 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 
2022 rok o kwotę 332.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 479.117,99 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy 
na 2022 rok o kwotę 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.266.679,98 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 6.000.000,00 zł oraz zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.266.679,98 zł."; 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.028.853,98 oraz rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 762.174,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.", zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

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

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 0,00 27 060,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego

27 060,00

  dochody bieżące 0,00 27 060,00

758 Różne rozliczenia 322 794,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 322 794,00 0,00

  dochody bieżące 322 794,00

322 794,00 27 060,00

750 Administracja publiczna 0,00 309 117,99

6257

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego

309 117,99

dochody z tytułu dotacji  i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

0,00 309 117,99

 Razem dochody majątkowe 0,00 309 117,99

322 794,00 336 177,99

Załącznik nr 1  do Uchwały Nr                             

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                                

z dnia 28 lutego 2022 r.                                          

Zmiany planu dochodów  Gminy Zawadzkie na rok 2022

Razem dochody bieżące

Dochody ogółem
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w złotych

Dział
Rozdzia

ł
Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 0,00 27 060,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
0,00 27 060,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań 

statutowych
27 060,00

801 Oświata i wychowanie 322 794,00 13 853,98

80101 Szkoły podstawowe 322 794,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich liczone 322 794,00

80104 Przedszkola 0,00 13 853,98

wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z 

realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

13 853,98

852 Pomoc społeczna 0,00 10 000,00

85216 Zasiłki stałe 0,00 10 000,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań 

statutowych
10 000,00

855 Rodzina 10 000,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

10 000,00 0,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań 

statutowych
10 000,00

332 794,00 50 913,98

Załącznik nr 2                                     

do Uchwały Nr                             

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                                

z dnia 28 lutego  2022 r.                

Zmiana  planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie  na rok 2022

Razem wydatki bieżące
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w złotych

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 0,00 50 000,00

60016

Przebudowa ulicy Ks. Wajdy w 

Zawadzkiem wraz z budową odcinka 

kanalizacji deszczowej

50 000,00

750 Administracja publiczna 0,00 309 117,99

75023 Cyfrowa gmina Zawadzkie 309 117,99

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
170 000,00 120 000,00

90002

Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

gminy Zawadzkie

120 000,00

90095
Budowa piaskowników na wylotach 

kanalizacji deszczowej
170 000,00

170 000,00 479 117,99

Załącznik nr 3                                     

do Uchwały Nr                             

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                                

z dnia 28 lutego  2022 r.                                

Zmiana  planu wydatków majątkowych  Gminy Zawadzkie  na rok 2022

Razem wydatki majątkowe
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w złotych

1 2 3 4

9 028 853,98

1.
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 
§ 950 3 015 000,00

3.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

wynikających  z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 

na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków

§ 906 13 853,98

7.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym
§ 952 6 000 000,00

762 174,00

1.
Spłaty otrzymanych  krajowych pożyczek i 

kredytów
§ 992 762 174,00

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Załącznik nr 4                                     

do Uchwały Nr                             

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                                

z dnia 28 lutego   2022 r.                                

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2022 r.

Lp. Treść
Klasyfikacja

§

Plan po zmianach 

na  2021 r
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Uzasadnienie  

I.Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych. 

1.Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów ostateczną kwotę  subwencji oświatowej na 2022 rok. Została 
zmniejszona o kwotę 322.794,00 zł (dział 758, rozdział 75801 paragraf  2920). 

2.Gmina Zawadzkie podpisała umowę o powierzenie grantu na zadanie „Cyfrowa Gmina Zawadzkie” łącznie 
na kwotę 336.177,99 zł. Dofinansowanie wynosi 100%. Zadanie to podzielone jest na dochody bieżące 
w wysokości 27.060,00 zł oraz dochody majątkowe  w wysokości 309.117,99 zł. 

II.Zmiany w wydatkach bieżących. 

Zwiększenie  i zmniejszenie dochodów bieżących  ma odzwierciedlenie w zwiększeniu i zmniejszeniu 
wydatków bieżących. 

Dodatkowo zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 13.853,98 zł. Są to środki, które nie zostały zrealizowane 
w 2021 r., z projektu pn. „ Przedszkolaki z naszej paki”. 

W związku z powyższym wprowadzamy do budżetu przychody jst z wynikających z rozliczenia środków 
unijnych w wysokości 13.853,98 zł. 

III.Zmiany w wydatkach majątkowych. 

1.Zwiększenie zadania pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy 
Zawadzkie” kwota 120.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków na 
zakup wyposażenia. 

2.Wprowadzenie nowego zadania pn.” Przebudowa ulicy ks. Wajdy w Zawadzkiem wraz                          
z budową odcinka kanalizacji deszczowej” w kwocie 50.000,00 zł. 

3.Zmniejszenie kwoty o 170.000,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa piaskowników na wylotach 
kanalizacji deszczowej”. 

4.W związku z podpisaną umową wprowadzamy zadanie pn.”Cyfrowa gmina Zawadzkie”. Wydatki 
majątkowe to kwota 309.117,99 zł. 
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