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z dnia  20 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2023 r. 

o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LI/338/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 187.900,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 194.400,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 
2023 rok o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 187 900,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy

85 390,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID–19

102 510,00

  dochody bieżące 0,00 102 510,00

0,00 187 900,00

0,00 187 900,00

Załącznik nr 1  do Uchwały Nr                             

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                                

z dnia 30 stycznia 2023 r.                                          

Zmiany planu dochodów  Gminy Zawadzkie na rok 2023

Razem dochody bieżące

Dochody ogółem
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w złotych

Dział
Rozdzia

ł
Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

852 Pomoc społeczna 6 500,00 6 500,00

85214

Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze 

oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe

6 500,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      6 500,00

85295 Pozostała działalność 0,00 6 500,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań 

statutowych
6 500,00

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
0,00 187 900,00

85395 Pozostała działalność 0,00 187 900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      185 012,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań 

statutowych
2 888,00

6 500,00 194 400,00

Załącznik nr 2                                     

do Uchwały Nr                             

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                                

z dnia 30 stycznia 2023 r.                

Zmiana  planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie  na rok 2023

Razem wydatki bieżące
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Uzasadnienie 

I.Zmiany w dochodach bieżących. 

1.W związku z realizowanym przez OPS zadaniem wynikającym z ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej,  OPS wnosi o zwiększenie planu finansowego zgodnie ze 
złożonym  do OUW zapotrzebowaniem na sfinansowanie w/w zadania ( Dział 853 rozdział 85395 paragraf 
2180 kwota 15.810,00 zł). 

2.W związku z realizowanym przez OPS zadaniem wynikającym z ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  OPS wnosi o zwiększenie planu 
finansowego na wypłatę dodatków wynikających ze złożonych odwołań do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu ( Dział 853 rozdział 85395 paragraf 2180 kwota 13.260,00 zł). 

3.W związku z realizowanym przez OPS zadaniem wynikającym z ustawy o dodatku węglowym OPS wnosi 
o zwiększenie planu finansowego na wypłatę dodatków wynikających ze złożonych odwołań do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ( Dział 853 rozdział 85395 paragraf 2180 kwota 
73.440,00 zł). 

4.W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku             
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej                                     
w Zawadzkiem wnosi o zwiększenie planu finansowego zgodnie ze złożonym do OUW zapotrzebowaniem na 
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ( Dział 853 rozdział 85395 paragraf 2100 kwota 15.000,00 zł). 

5.W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku             
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej                                     
w Zawadzkiem wnosi o zwiększenie planu finansowego zgodnie ze złożonym do OUW zapotrzebowaniem na 
wypłatę w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy ( Dział 853 rozdział 85395 paragraf 2100 kwota 70.390,00 zł). 

6.Zwiększenie planu w rozdziale 85295 dotyczy usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej 
poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „Opieki na odległość”. Wydatkiem w ramach programu będzie opłacenie 
abonamentu na okres 10 miesięcy do opasek bezpieczeństwa.(mamy zapewnioną funkcjonalność obsługi do 
końca lutego 2023 r.(kwota 6.500,00 zł). 

II.Zmiany w wydatkach bieżących. 

Zwiększenie  dochodów bieżących  ma odzwierciedlenie w zwiększeniu i zmniejszeniuwydatków bieżących. 
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