
                                                                                                                                           

Uzasadnienie do projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r. 

1. Określenie charakteru uchwały
-     fakultatywny

2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe 

Skutki społeczne
Skutki

finansowe

Wydatki własne

Dział 010
rozdz.
01042

- wydatki  majątkowe  –  inwestycje  i
zakupy inwestycyjne  –  proponuje  się
zwiększenie  planu  wydatków  dla
zadania  inwestycyjnego  pn.:
„Przebudowa  drogi  dojazdowej  do
kompleksu  gruntów  rolnych  ul.
Folwarcznej  w  Gulzowie,  dz.  nr  94
obr.  Gulzów  i  319  obr.  Mokrus  II
droga  o  dł.  0,890  km”,  
w  związku  z  koniecznością
zabezpieczenia  wkładu  własnego  na
realizacją w/w zadania

- zwiększenie planu wydatków 
o kwotę  
288.209,14 zł

Dział 600 rozdz. 60014 -  wydatki  majątkowe  –
inwestycje  i  zakupy
inwestycyjne  -  proponuje  się
wprowadzenie  do  planu
wydatków  nowego  zadania
inwestycyjnego  pn.:
„Dokończenie  budowy
chodnika  wzdłuż  ul.  3-go
Maja  w  miejscowości
Ryczów  Kolonia”  
w  związku  z  otrzymanym
pismem  ze  Starostwa
Powiatowego  
w  Zawierciu,  które  zwróciło
się  z  prośbą  o  udzielenie
pomocy finansowej w formie
dotacji  celowej  w wysokości
2/3  kosztów  realizacji
powyższego  zadania
inwestycyjnego 

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
139.292,73 
zł

rozdz. 60016
- wydatki  majątkowe  –  inwestycje  i

zakupy inwestycyjne  –  proponuje  się
zwiększenie  planu  wydatków
majątkowych  dla  zadania
inwestycyjnego pn. : „Przebudowa ul.
Wiejskiej 
w  miejscowości  Śrubarnia gmina
Ogrodzieniec”,  w  związku  ze
zwiększeniem  dofinansowania  w/w
zadania  przez  Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
– Nadleśnictwo Siewierz

- zwiększenie planu wydatków 
o kwotę  
186.800,00 zł



Dział 630 rozdz. 63095 - wydatki  majątkowe  –
inwestycje  i  zakupy
inwestycyjne  – proponuje się
wprowadzenie  do  planu
wydatków  majątkowych
środków  na  zadanie
inwestycyjne  pn.:
„Modernizacja  infrastruktury
turystyczno  –  kulturalnej  w
Gminie  Ogrodzieniec”,  jako
zabezpieczenie  wkładu
własnego  
w  realizację  zadania
współfinansowanego  ze
środków  Rządowego
Funduszu Polski Ład

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
56.000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75412 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  -
proponuje  się  zwiększenie
planu wydatków bieżących na
pokrycie kosztów związanych
z zakupami dla jednostek OSP
z terenu gminy

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
30.000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80101 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zwiększenie
planu  wydatków  bieżących
dla  Szkoły  Podstawowej  w
Ryczowie  z  przeznaczeniem
na  utworzenie  ogródków
deszczowych  w  ramach
grantu „Piątka dla natury”

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
10.000,00 zł

rozdz. 80104 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zabezpieczenie
środków na wynagrodzenia

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
136.237,00 
zł

Dział 851 rozdz. 85154 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  uzupełnienie
środków  dla  OPS
zaplanowanych  na
wynagrodzenia,  w związku z
wcześniejszą  koniecznością
ich  zaangażowania  na
organizację zajęć dla dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej 

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
31.797,82 zł
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Dział 852 rozdz. 85216 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zwiększenie
wydatków  bieżących  w
związku  
z  koniecznością
zabezpieczenia  środków  na
zwroty nienależnie pobranych
świadczeń  z  lat  ubiegłych
oraz  dla  OPS  na  wypłatę
zasiłków  stałych  dla  osób
uprawnionych  do  ich
otrzymania

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
3.000,00 zł

rozdz. 85219 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zwiększenie
wydatków  bieżących  w
związku  
z  koniecznością
zabezpieczenia  środków  na
pokrycie  kosztów
wynagrodzeń  pracowników
OPS

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
10.000,00 zł

Dział 855 rozdz. 85502 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zwiększenie
wydatków  bieżących  w
związku  
z  koniecznością
zabezpieczenia  środków  na
pokrycie  kosztów
wynagrodzeń  pracowników
OPS,  w  związku  z
niewystarczającymi  środkami
z  dotacji  celowej  z  budżetu
państwa

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
11.000,00 zł

- wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zwiększenie
wydatków  bieżących  w
związku  
z  koniecznością
zabezpieczenia  środków  na
zwroty nienależnie pobranych
świadczeń z lat ubiegłych 

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
3.500,00 zł

rozdz. 85510 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –
proponuje  się  zwiększenie
wydatków bieżących dla OPS
na  pokrycie  kosztów  pobytu
dzieci  w  placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
zlokalizowanych  poza
terenem Gminy Ogrodzieniec

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
2.000,00 zł

Dział 900 rozdz. 90005 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  -

- zwiększenie 
planu 
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proponuje  się  zwiększenie
planu wydatków bieżących na
pokrycie kosztów związanych
z  dalszą  obsługą  programu
Czyste Powietrze

wydatków    
o kwotę  
20.709,12 zł

rozdz. 90095
- wydatki  majątkowe  –  inwestycje  i

zakupy  inwestycyjne –  w  związku  z
uchwałą  nr  2/2022  Zebrania
Wiejskiego  Sołectwa  Fugasówka  z
dnia  14.09.2022r.  w  sprawie  zmiany
listy  przedsięwzięć/zadań  w  ramach
fundusz  sołeckiego  na  2022r.
proponuje się wprowadzenie do planu
wydatków  majątkowych  zadania  pn.
„Zagospodarowanie  terenu  Sołectwa
Fugasówka z uwagi na dobro wspólne
mieszkańców  poprzez  budowę  placu
zabaw”

- zwiększenie planu wydatków 
o kwotę  18.200,00 zł

Dział 921 rozdz. 92109 - wydatki  bieżące –  dotacje na
zadania  bieżące –  
proponuje  się  zwiększenie
planu  dotacji  podmiotowej
dla  Miejsko  –  Gminnego
Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w
Ogrodzieńcu  z
przeznaczeniem  na  pokrycie
kosztów  ubezpieczenia  AC  i
OC  zakupionej  sceny
mobilnej

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
4.215,00 zł

Dział 926 rozdz. 92695 - wydatki  bieżące  –  wydatki
jednostek  budżetowych  –  w
związku  z  przyznaniem
dofinansowania z
Ministerstwa  Sportu  i
Turystyki  w  kwocie
21.000,00  zł na  realizację
zajęć  sportowych  z
elementami  gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej
oraz  na  realizację  zajęć  z
nauki  pływania  dla  uczniów
klas  I-III  z  trzech  szkół
podstawowych  w  Gminie
Ogrodzieniec  zwiększa  się
plan  wydatków  bieżących
zabezpieczając  jednocześnie
wkład  własny  w  kwocie
32.400,00 zł

- zwiększenie 
planu 
wydatków    
o kwotę  
53.400,00 zł

3. Jako źródło pokrycia w/w wydatków proponuje się po stronie:

a/ dochodów bieżących:
- wprowadzenie dochodów z postępowania rozgraniczeniowego działek  – kwota 7.000,- zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób

prawnych – kwota 3.000,- zł,
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- zwiększenie dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym  – kwota 32.400,00 zł,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 136.237,- zł, 
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za pobyt w DDS na terenie Gminy Ogrodzieniec – kwota

18.500, - zł,
- wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota

11.000, - zł,
- wprowadzenie  środków  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

w Katowicach w ramach programu Czyste Powietrze  – kwota 20.709,12 zł,
- wprowadzenie  środków  z  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  na  dofinansowanie  zajęć  ze  środków

państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  – kwota 21.000,- zł,

b/ dochodów majątkowych:
- wprowadzenie  środków  z  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  –  Nadleśnictwo

Siewierz  na  dofinansowanie  następującego  zadania  inwestycyjnego  :  ”Przebudowa  ul.  Wiejskiej  
w miejscowości Śrubarnia gmina Ogrodzieniec” – kwota 56.400,- zł,

c/ wydatków majątkowych:
-  zmniejszenie  środków zaplanowanych  pierwotnie  na  zadanie  inwestycyjne  pn.:  „Przebudowa  drogi

powiatowej nr 1726S Kromołów - Kiełkowice” – kwota 11.193,95 zł,
-  zmniejszenie  środków zaplanowanych  pierwotnie  na wkład własny dla  zadania  inwestycyjnego  pn.:

„Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Śrubarnia gmina Ogrodzieniec” – kwota 263.405,32 zł,
-  zmniejszenie  środków  zaplanowanych  pierwotnie  na  zadanie  inwestycyjne  pn.:  „Przebudowa  ul.

Wschodniej w miejscowości Żelazko gmina Ogrodzieniec” – kwota 205.479,60 zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu

średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryczów” – kwota 30.000,- zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu

sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP” – kwota 30.000,- zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa

Fugasówka  pn.  „Modernizacja  budynku  wraz  z  zagospodarowaniem terenu  wokół  niego  będącego
miejscem spotkań społeczności lokalnej – Sołectwo Fugasówka” – kwota 18.200, - zł,

- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sceny mobilnej  
z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec” – kwota 4.215,- zł,

-  zmniejszenie  środków zaplanowanych  pierwotnie  na  zadanie  inwestycyjne  pn.:  „Budowa  boiska  do
plażowej  piłki  siatkowej,  pumptracka  oraz  budynku  sanitarnego z  sauną miejską  w Ogrodzieńcu”  –
kwota 103.823,- zł.

Jednocześnie  dokonuje  się  zwiększenia  przychodów  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 o kwotę 31.797,82 zł.
Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów w rozdziale 75814 z paragrafu 2700 do paragrafu 2100  
w wysokości 408.729,61 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
w  sprawie  szczegółowej  klasyfikacji  dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
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