
 

 

 

 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………….. 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

 

z dnia 31 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tj. Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1634)  

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej Uchwały. 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 4 Przychody i Rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 

2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej  Uchwały. 

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomani na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej  Uchwały 

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 11 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do niniejszej  Uchwały. 

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z 

budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej  Uchwały. 

§ 8. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w 

kwocie 4.674.193,72 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: 

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 

3.455.688,72 zł, 

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.218.505,00 zł. 



 

 

 

 

 

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 

Planowane dochody ogółem     52.325.244,33 zł 

Planowane dochody bieżące     36.996.469,16 zł 

Planowane dochody majątkowe    15.328.775,17 zł 

Planowane wydatki ogółem     56.999.438,05 zł 

Planowane wydatki bieżące     37.036.539,78 zł 

Planowane wydatki majątkowe    19.962.898,27 zł 

Planowany wynik budżetu                  -4.674.193,72 zł 

Planowane przychody        6.055.688,72 zł 

Planowane rozchody        1.381.495,00 zł 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

 

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany: 

1. do rozdziału 40095 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 41.301,18 zł 

przeznaczoną na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. 

2. plan przychodów zwiększa się o kwotę 867.164,56 zł jako niewykorzystane środki 

pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację  

projektów finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach, które przeznacza się na: 

- zadanie inwestycyjne w rozdziale 63095 Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik 

Mały w Gminie Głuszyca w wysokości 288.630,00 zł 

- zadanie inwestycyjne w rozdziale 70095 Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy 

Bohaterów Getta 16 w Głuszycy w wysokości 99.684,00 zł 

- zadanie inwestycyjne w rozdziale 80195 Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 

przy ulicy Kolejowej 8 w Głuszycy w wysokości 263.000,00 zł 

- wydatki bieżące w rozdziale 85154  dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w wysokości 78.064,72 zł  

- wydatki bieżące w rozdziale 85395  dotyczące kosztów wypłat dodatków węglowych w 

wysokości 10.708,09 zł 

- wydatki w rozdziale 90002 dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 

127.077,75 zł 

3. z rozdziału 75412 przesuwa się do rozdziału 75405 kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem 

na udzielenie Dotacji dla Komendy Policji w Wałbrzychu  z przeznaczeniem na zakup 

radiowozu policyjnego. 

4. pozostałe zmiany w planie wydatków majątkowych  dotyczą przesunięć pomiędzy 

paragrafami w ramach tego samego zadania inwestycyjnego. 

5. pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy 

paragrafami.  

 

 


