
UCHWAŁA NR XXVIII/182/2022 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236  i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:  
 
ZWIĘKSZENIA w wysokości – 191 000,00 zł 
Dochody bieżące – 191 000,00 zł 
- na zadania własne – 191 000,00 zł, w tym: 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 000,00 zł 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1 000,00 zł 
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze – 1 000,00 zł.  
2. Dział 758 – Różne rozliczenia – 190 000,00 zł 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 190 000,00 zł 
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 190 000,00 zł 
 
ZMNIEJSZENIA w wysokości – 1 000,00 zł 
Dochody bieżące – 1 000,00 zł 
- na zadania własne – 1 000,00 zł, w tym: 
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 000,00 zł 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 000,00 zł 
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze – 1 000,00 zł.  
 
§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 476 521,39 zł :  
- § 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 – 
476 521,39 zł 
 
§ 3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :  
 
ZWIĘKSZENIA w wysokości 666 521,39 zł: 
Wydatki bieżące – 187 739,19 zł. 
- na zadania własne – 187 739,19 zł, w tym: 
1. Dział 600 – Transport i łączność – 17 000,00 zł 
Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne – 13 000,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 
13 000,00 zł 
Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 4 000,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 
4 000,00zł. 
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 000,00 zł 
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 000,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 
000,00zł 
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3. Dział 750 – Administracja publiczna – 104 300,00 zł   
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 104 300,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 
104 300,00 zł 
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25 000,00 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 15 000,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 
15 000,00 zł 
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 10 000,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 
10 000,00 zł. 
5. Dział 852 – Pomoc społeczna – 200,00 zł  
Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 200,00 zł 
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – 200,00 zł 
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39 039,19 zł 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 300,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300,00 zł 
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego - 12 739,19 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 
12 739,19 zł 
Rozdział 90095 – pozostała działalność – 26 000,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 
26 000,00zł. 
7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 200,00 zł 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 200,00 zł 
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 200,00 zł. 
 
Wydatki majątkowe – 478 782,20 zł, w tym: 
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł 
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 000,00 zł 
-  wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki – 20 000,00 zł 
2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 458 782,20 zł 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 458 782,20 zł 
- wydatki inwestycyjne – „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w 
Zębowicach” – 458 782,20 zł 
 
§ 4. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Zębowice 
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 r. – „Wykaz inwestycji 
finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2022 r.” 
-  w poz. Lp.3, zakres rzeczowy inwestycji: „Modernizacja i budowa wiat przystankowych wraz z kostką 
oraz stojakami na rowery przy ul. Opolskiej w Radawiu oraz przy ul. Stawowej (Radawka)”, zmienia się na: 
„Modernizacja i budowa wiaty przystankowej wraz z kostką oraz stojakami na rowery  przy ul. Stawowej 
(Radawka)”, 
- wprowadza się poz. Lp. 9, Dział, rozdział 921-92109, zakres rzeczowy inwestycji: „Przebudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach”, kwota w zł 458 782,20 zł. 
 
§ 5.Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2022 roku otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 1  do niniejszej uchwały.  
 
§ 6. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Zębowice z 
dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 r. – „Plan dotacji do 
udzielenia z budżetu gminy w 2022 roku”: 
- w pozycji II Dotacje celowe – Jednostki sektora finansów publicznych, Lp. Dział 3.852;, Kwota – 3 616,00 
zł, zmienia się na Kwota – 3 816,00 zł. 
 
§ 7. Plan dotacji do udzielenia  z budżetu gminy Zębowice w 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2  
do niniejszej uchwały.  
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§ 8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: 
 
- dochody – 16 945 251,00 zł 
 
 
 
- przychody – 2 781 026,26 zł  
 
 
 
 
- wydatki – 19 726 277,26 zł 

 
w tym: 
dochody bieżące –  14 965 251,00 zł 
dochody majątkowe –1 980 000,00 zł 
 
w tym: 
§ 905 - 476 521,39 zł 
§ 952 – 2 000 000,00 zł 
§ 957 - 304 504,87 zł 
 
w tym: 
wydatki bieżące – 14 943 729,82 zł 
wydatki majątkowe – 4 782 547,44 zł 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/182/2022 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

WYKAZ  INWESTYCJI 

Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2022 r. 

Lp. Dział, rozdział Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

1. 600-60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 10813 O-Kadłub 
Wolny-Łąki Kadłubskie-Piłat (Kadłub Wolny ul. 
Główna) 

1 353 000,00 zł 

2. 600-60017 Prace modernizacyjne mostków w miejscowości 
Siedliska 12 800,00 zł 

3. 600-60095 
Modernizacja i budowa wiaty przystankowej wraz z 
kostką oraz stojakami na rowery przy  ul. Stawowej 
(Radawka) 

27 000,00 zł 

4. 700-70007 
Termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia 
dachowego w budynku komunalnym ul. Opolska 48 
w miejscowości Zębowice 

250 000,00 zł 

5. 754-75412 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kadłub 
Wolny 500 000,00 zł 

6. 900-90015 Budowa linii 0,4 kV oświetlenia drogowego w 
miejscowości Kadłub Wolny 37 000,00 zł 

7. 921-92109 Termodernizacja świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Łąka 143 965,24 zł 

8. 921-92109 
Remont i zakup wyposażenia pomieszczeń w 
budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i 
Czytelnictwa w Zębowicach 

1 980 000,00 zł 

9. 921-92109 Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 458 782,20 zł 

OGÓŁEM (1-9): 4 762 547,44 zł 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/182/2022 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2022 roku 

Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie     Kwota  
         
         

I Dotacje podmiotowe                314 000,00 zł   
         
Jednostki sektora finansów publicznych.              314 000,00 zł   
         

1. 921 92109 2480 Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, 
Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność. 

250 000,00 zł  

         
2. 921 92116  2480 Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność. 
64 000,00 zł  

II Dotacje celowe                208 816,00 zł   
         
Jednostki sektora finansów publicznych.    10 816,00 zł  
         

1. 801 80146   2330 Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa 
metodycznego. 

4 000,00 zł  

         
2.852 85295   2710 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na 

dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy Społecznej w Sowczycach. 

3 000,00 zł  

         
3.852 85295   2710 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na 

dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Oleśnie. 

             3 816,00 zł   

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych   198 000,00 zł  
         

1. 851 85154   2830 Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.              2 000,00 zł   

2.855 85516   2830 Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce 
na terenie Gminy Zębowice 

60 000,00 zł  

3. 852 85295   2820 Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej. 100 000,00 zł  

4. 926 92605   2820 Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 36 000,00 zł  

OGÓŁEM DOTACJE:                522 816,00 zł   
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