
UCHWAŁA NR XXIV/483/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 
17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 38); na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały. 

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do uchwały. 

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do uchwały. 

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do uchwały. 

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do uchwały. 

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot 
w §§: 1, 2, 3, 4, 9 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł 

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan 
z tego: 

dochody 
gminy 

dochody 
powiatu 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 1.981.162,43 2.218.172,08 -237.009,65 

A. DOCHODY WŁASNE 601.145,00 472.946,00 128.199,00 

A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 65.431,00 65.431,00 0,00 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.316,00 10.316,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 10.316,00 10.316,00 0,00 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21.427,00 21.427,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.427,00 21.427,00 0,00 

Wpływy z różnych dochodów 33.688,00 33.688,00 0,00 

851 Ochrona zdrowia 33.688,00 33.688,00 0,00 

A.11. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne 535.714,00 407.515,00 128.199,00 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

535.714,00 407.515,00 128.199,00 

801 Oświata i wychowanie -4.445,00 -4.445,00 0,00 

852 Pomoc społeczna 540.159,00 411.960,00 128.199,00 

B. SUBWENCJA OGÓLNA 1.086.806,00 1.744.165,00 -657.359,00 

B.1. Część oświatowa 1.086.806,00 1.744.165,00 -657.359,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.086.806,00 1.744.165,00 -657.359,00 

758 Różne rozliczenia 1.086.806,00 1.744.165,00 -657.359,00 

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 39.814,40 0,00 39.814,40 

C.5. 
Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 

39.814,40 0,00 39.814,40 

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 

39.814,40 0,00 39.814,40 

852 Pomoc społeczna 14.124,95 0,00 14.124,95 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.689,45 0,00 25.689,45 

E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 253.397,03 1.061,08 252.335,95 

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 

253.397,03 1.061,08 252.335,95 

600 Transport i łączność 998,26 998,26 0,00 

852 Pomoc społeczna 114.606,55 0,00 114.606,55 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/483/2021

Rady Miasta Gliwice

z dnia 25 marca 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan 
z tego: 

dochody 
gminy 

dochody 
powiatu 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 137.729,40 0,00 137.729,40 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62,82 62,82 0,00 

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 1.113.341,59 1.116.741,59 -3.400,00 

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA -115,91 0,00 -115,91 

C.5. 
Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 

-115,91 0,00 -115,91 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

-115,91 0,00 -115,91 

852 Pomoc społeczna -115,91 0,00 -115,91 

E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 1.113.457,50 1.116.741,59 -3.284,09 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

1.113.457,50 1.116.741,59 -3.284,09 

852 Pomoc społeczna -3.284,09 0,00 -3.284,09 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.116.741,59 1.116.741,59 0,00 

DOCHODY OGÓŁEM 3.094.504,02 3.334.913,67 -240.409,65 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 770664BC-1E10-4E41-9EA9-781D5778F09A. Podpisany

         

    
  

 
 

 
 

           

          

       

          

               
                    

   

                 
                     

   
   

       

           

                 
                     

   
   

       

          

     

 

Strona 4



Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów 

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Dz. Nazwa Ogółem 

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

wydatki jednostek budżetowych 

dotacje 
na zadania 

bieżące 

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych 

wydatki 
na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń 

i gwarancji, 
przypadające 

do spłaty w danym 
roku budżetowym 

obsługa 
długu 

inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne, 
w tym na programy 

finansowane z 
udziałem środków, 

o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 

zakup 
i objęcie 
akcji i 

udziałów 

wniesienie 
wkładów 
do spółek 

prawa 
handlowego 

wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 

wydatki 
związane 

z realizacją 
ich 

statutowych 
zadań 

600 Transport i łączność -384.461,00 24.539,00 24.539,00 0,00 24.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -409.000,00 -409.000,00 0,00 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.975.461,00 -24.539,00 -24.539,00 0,00 -24.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

710 Działalność usługowa -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

21.427,00 21.427,00 21.427,00 0,00 21.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

758 Różne rozliczenia 255.824,82 255.824,82 255.824,82 0,00 255.824,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 1.134.852,18 205.922,18 461.747,00 451.731,00 10.016,00 0,00 0,00 -255.824,82 0,00 0,00 928.930,00 928.930,00 0,00 0,00 

851 Ochrona zdrowia 33.688,00 33.688,00 33.688,00 30.463,00 3.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

852 Pomoc społeczna 624.159,00 627.559,00 115.232,00 101.588,00 13.644,00 28.927,00 396.000,00 87.400,00 0,00 0,00 -3.400,00 -3.400,00 0,00 0,00 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

163.418,85 163.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

926 Kultura fizyczna 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

Ogółem 7.856.369,85 1.307.839,85 887.918,82 583.782,00 304.136,82 28.927,00 396.000,00 -5.005,97 0,00 0,00 6.548.530,00 6.548.530,00 0,00 0,00 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/483/2021

Rady Miasta Gliwice

z dnia 25 marca 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta 
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Wyszczególnienie § Plan 

A. DOCHODY OGÓŁEM 3.094.504,02 

dochody bieżące 1.981.162,43 

dochody majątkowe 1.113.341,59 

B. WYDATKI OGÓŁEM 7.856.369,85 

wydatki bieżące 1.307.839,85 

wydatki majątkowe 6.548.530,00 

DEFICYT BUDŻETOWY 4.761.865,83 

PRZYCHODY OGÓŁEM 4.761.865,83 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

w tym na pokrycie deficytu 
950 

4.801.864,09 

4.801.864,09 

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 -39.998,26 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/483/2021

Rady Miasta Gliwice

z dnia 25 marca 2021 r.
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Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem 

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

wydatki jednostek budżetowych 

dotacje 
na zadania 

bieżące 

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych 

wydatki 
na programy 
finansowane 
z udziałem 

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

pkt 2 i 3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń 

i gwarancji, 
przypadające 
do spłaty w 
danym roku 
budżetowym 

obsługa 
długu 

inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne, 
w tym na programy 

finansowane z 
udziałem środków, 
o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 

zakup 
i objęcie 
akcji i 

udziałów 

wniesienie 
wkładów 
do spółek 

prawa 
handlowego 

wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 

wydatki 
związane 

z realizacją ich 
statutowych 

zadań 

600 Transport i łączność -384.461,00 24.539,00 24.539,00 0,00 24.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -409.000,00 -409.000,00 0,00 0,00 

60015 
Drogi publiczne w miastach 
na prawach powiatu 

-370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -370.000,00 -370.000,00 0,00 0,00 

60017 Drogi wewnętrzne 24.539,00 24.539,00 24.539,00 0,00 24.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60095 Pozostała działalność -39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.000,00 -39.000,00 0,00 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.975.461,00 -24.539,00 -24.539,00 0,00 -24.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

70005 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

5.975.461,00 -24.539,00 -24.539,00 0,00 -24.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

710 Działalność usługowa -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 

71095 Pozostała działalność -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

21.427,00 21.427,00 21.427,00 0,00 21.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75495 Pozostała działalność 21.427,00 21.427,00 21.427,00 0,00 21.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

758 Różne rozliczenia 255.824,82 255.824,82 255.824,82 0,00 255.824,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 255.824,82 255.824,82 255.824,82 0,00 255.824,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 1.134.852,18 205.922,18 461.747,00 451.731,00 10.016,00 0,00 0,00 -255.824,82 0,00 0,00 928.930,00 928.930,00 0,00 0,00 

80101 Szkoły podstawowe 636.801,00 5.871,00 5.871,00 -4.145,00 10.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.930,00 630.930,00 0,00 0,00 

80115 Technika -255.824,82 -255.824,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255.824,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80120 Licea ogólnokształcące 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 

80132 Szkoły artystyczne 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

80195 Pozostała działalność 455.876,00 455.876,00 455.876,00 455.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

851 Ochrona zdrowia 33.688,00 33.688,00 33.688,00 30.463,00 3.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85195 Pozostała działalność 33.688,00 33.688,00 33.688,00 30.463,00 3.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

852 Pomoc społeczna 624.159,00 627.559,00 115.232,00 101.588,00 13.644,00 28.927,00 396.000,00 87.400,00 0,00 0,00 -3.400,00 -3.400,00 0,00 0,00 

85202 Domy pomocy społecznej 212.199,00 215.599,00 99.272,00 85.628,00 13.644,00 28.927,00 0,00 87.400,00 0,00 0,00 -3.400,00 -3.400,00 0,00 0,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 399.960,00 399.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/483/2021

Rady Miasta Gliwice

z dnia 25 marca 2021 r.
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(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem 

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

wydatki jednostek budżetowych 

dotacje 
na zadania 

bieżące 

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych 

wydatki 
na programy 
finansowane 
z udziałem 

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

pkt 2 i 3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń 

i gwarancji, 
przypadające 
do spłaty w 
danym roku 
budżetowym 

obsługa 
długu 

inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne, 
w tym na programy 

finansowane z 
udziałem środków, 
o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 

zakup 
i objęcie 
akcji i 

udziałów 

wniesienie 
wkładów 
do spółek 

prawa 
handlowego 

wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 

wydatki 
związane 

z realizacją ich 
statutowych 

zadań 

85295 Pozostała działalność 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

853 
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

163.418,85 163.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85333 Powiatowe urzędy pracy 163.418,85 163.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

900 
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

90004 
Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 

370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 

90015 
Oświetlenie ulic, placów 
i dróg 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90095 Pozostała działalność -366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366.000,00 -366.000,00 0,00 0,00 

926 Kultura fizyczna 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

92695 Pozostała działalność 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

Ogółem 7.856.369,85 1.307.839,85 887.918,82 583.782,00 304.136,82 28.927,00 396.000,00 -5.005,97 0,00 0,00 6.548.530,00 6.548.530,00 0,00 0,00 
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Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 
Dotacje udzielane z budżetu miasta 

dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 28.927,00 28.927,00 0,00 0,00 

852 Pomoc społeczna 28.927,00 28.927,00 0,00 0,00 

85202 Domy pomocy społecznej 28.927,00 28.927,00 0,00 0,00 

Ogółem 28.927,00 28.927,00 0,00 0,00 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/483/2021

Rady Miasta Gliwice

z dnia 25 marca 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uzasadnienie 

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł 

DOCHODY BIEŻĄCE 

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach: 

1) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” zwiększenie o kwotę 65.431,00 zł 
ponadplanowych dochodów z tytułu: 

a) nadpłaty z rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 15 (10.316,00 zł), 

b) odszkodowania za uszkodzone mienie w Centrum Ratownictwa Gliwice (21.427,00 zł), 

c) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację transportu, dla osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
w tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie punktu informacji telefonicznej (33.688,00 zł). 

2. „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody 
należne” – zwiększenie o kwotę 535.714,00 zł jest wynikiem: 

1) zmniejszenia o kwotę 4.445,00 zł dochodów z tytułu prowadzenia nauki religii innych wyznań 
w Szkole Podstawowej nr 3, w związku z rezygnacją ucznia szkoły niepublicznej z uczęszczania 
na zajęcia; 

2) zwiększenia o kwotę 540.159,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: 

a) dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii (399.960,00 zł), 

b) wspieranie seniorów, polegające na dostarczaniu zakupów dla osób starszych pozostających 
w domu w związku z epidemią (12.000,00 zł), 

c) pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-Cov-2 (128.199,00 zł). 

3. Zwiększenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 1.086.806,00 zł dokonuje się na postawie pism 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r., informujących o rocznych 
kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok 
(nr ST3.4750.2.2021 i nr ST8.4750.1.2021). Na podstawie otrzymanych informacji dokonuje się 
zwiększenia o kwotę 1.744.165,00 zł subwencji oświatowej dla gminy i zmniejszenia o kwotę 
657.359,00 zł subwencji oświatowej dla powiatu. 

4. Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 39.814,40 zł oraz „Środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 253.397,03 zł, jest wynikiem: 

1) przedłużenia realizacji projektu partnerskiego pn. Śląskie pomaga, do 30.04.2021 r.; przyznane 
środki w wysokości 84.000,00 zł dla Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” 
przeznaczone będą na doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, 
niezbędne do walki z epidemią COVID-19 (dotacja z budżetu państwa 12.600,00 zł; środki unijne 
71.400,00 zł); 

2) otrzymania w pełnej wysokości dofinansowania projektu pn. Profilaktyka pracownika poprawa 
warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz przesunięcia planu dochodów 
majątkowych na bieżące w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w projekcie (budżet państwa 
1.524,95 zł; środki unijne 43.206,55 zł); 

3) akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. Szansa na powrót, realizowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 
w wieku 18-29 lat, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności osoby, 
które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii SARS-CoV-2. 
Okres realizacji projektu 2021-2023. Wartość projektu wynosi 441.602,14 zł (w br. budżet państwa 
25.689,45 zł; środki unijne 137.729,40 zł); 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4) zwiększenia poziomu dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych w projekcie pn. Zachodnia 
Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach; środki dotyczą promocji projektu 
(środki unijne 998,26 zł); 

5) zwiększenia środków o kwotę 62,82 zł w ramach projektu pn. Eko-światło w Gliwicach 
modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, w związku ze zmianą zapisów rozporządzenia 
unijnego 1303/2013, w wyniku czego zwiększeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowalnych 
projektu (koszt tablicy informacyjnej). 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 115,91 zł oraz zwiększenie 
w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 1.113.457,50 zł, jest wynikiem: 

1) zmniejszenia o kwotę 3.400,00 zł w wyniku przesunięcia planu dochodów majątkowych na bieżące 
w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w projekcie pn. Profilaktyka pracownika poprawa 
warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (budżet państwa 115,91 zł, środki unijne 
3.284,09 zł); 

2) zwiększenia o kwotę 1.116.741,59 zł w ramach projektu pn. Eko-światło w Gliwicach 
modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, w związku ze zmianą zapisów rozporządzenia 
unijnego 1303/2013, w wyniku czego zwiększeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów 

Uzasadnienia patrz Ad.4. 

Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta 

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.094.504,02 zł i zwiększenie 
planu wydatków o kwotę 7.856.369,85 zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 
4.761.865,83 zł. Jednocześnie dokonuje się: 

1) zwiększenia o kwotę 4.801.864,09 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 

2) zmniejszenia o kwotę 39.998,26 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu 
na rynku krajowym. 

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 

1. Zmiany w dziale 600: 

1) rozdział 60015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 370.000,00 zł, na zadaniu 
pn. Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice 
do granicy z Dzielnicą Brzezinka w związku z dokonaną płatnością w roku ubiegłym; 

2) rozdział 60017 zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” 
o kwotę 24.539,00 zł, celem zabezpieczenia środków na partycypację w kosztach remontu drogi 
wewnętrznej przy ul. Nowy Świat 33 i 35. 

3) rozdział 60095 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 39.000,00 zł, w ramach projektu 
pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, jest wynikiem 
zwiększenia poziomu dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych w projekcie oraz aktualizacji 
harmonogramu, zgodnie z wynikami rozstrzygniętych postępowań przetargowych. 

2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005: 

1) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 24.539,00 zł 
dokonuje się na wydatkach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w związku 
z oszczędnościami powstałymi w wyniku sukcesywnej sprzedaży lokali komunalnych; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000.000,00 zł celem nabycia nieruchomości 
obejmującej 4 działki w obrębie Zalewu Czechowice z przeznaczeniem na utworzenie infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta. 
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3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł, dokonuje 
się celem podpisania umowy, na aktualizację kosztorysów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach 
zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową 
siedzibę Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z terminem płatności w 2022 r. 

4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań” o kwotę 21.427,00 zł, na pokrycie kosztów naprawy systemu kontroli dostępu do pomieszczeń 
Centrum Ratownictwa Gliwice w ramach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. 

5. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań” o kwotę 255.824,82 zł, celem dokonania zwrotu części niewykorzystanej, z powodu pandemii 
COVID-19, dotacji na realizację projektu pn. Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego, w 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. 

6. Zmiany w dziale 801: 

1) rozdział 80101: 

a) zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 4.145,00 zł, dokonuje 
się w związku z rezygnacją ucznia szkoły niepublicznej z uczęszczania na lekcje religii innych 
wyznań w Szkole Podstawowej nr 3, 

b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 
10.016,00 zł, na remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 
ul. Kormoranów 23, 

c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 630.930,00 zł celem uzupełnienia środków 
na realizację prac modernizacyjno-adaptacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 
ul. Syriusza 30; 

2) rozdział 80115 zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 255.824,82 zł jest wynikiem rezygnacji z powodu 
pandemii COVID-19 z dalszej realizacji projektu pn. Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu 
zawodowego, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1; 

3) rozdział 80120 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 98.000,00 zł na roboty dodatkowe 
polegające na odwodnieniu pomieszczenia w podziemnym tunelu strzelnicy przy boisku, w ramach 
zadania pn. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych; 

4) rozdział 80132 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację robót 
dodatkowych polegających na rozebraniu i zasypaniu odkrytych kanałów technologicznych 
i zbiorników w budynku szkoły, w ramach zadania pn. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – 
modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12; 

5) rozdział 80195 zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 
455.876,00 zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych. 

7. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” 
o kwotę 30.463,00 zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 3.225,00 zł 
na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie punktu informacji 
telefonicznej, w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19; zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (transport) i Centrum Ratownictwa 
Gliwice (punkt informacyjny). 

8. Zmiany w dziale 852: 

1) rozdział 85202: 

a) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 85.628,00 zł, 
„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 13.644,00 zł oraz „dotacje 
na zadania bieżące” o kwotę 28.927,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu 
i wyposażenia oraz zapewnienie niezbędnej kadry do utrzymania ciągłości usług świadczonych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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przez domy pomocy społecznej, w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 87.400,00 zł jest wynikiem: 

 zwiększenia o kwotę 84.000,00 zł, w związku z przedłużeniem realizacji projektu 
pn. Śląskie pomaga, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i środki 
ochrony indywidualnej, do walki z epidemią COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej 
„Nasz Dom” i „Opoka”, 

 zwiększenia o kwotę 3.400,00 zł i zmniejszenia o tę samą kwotę wydatków majątkowych, 
w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu 
pn. Profilaktyka pracownika poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej 
„Nasz Dom”; 

2) rozdział 85215 zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 
3.960,00 zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 396.000,00 zł na dopłaty 
do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, w związku z realizacją 
zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zadanie realizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej; 

3) rozdział 85295 zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 
12.000,00 zł na wspieranie seniorów, polegające na dostarczaniu zakupów dla osób starszych 
pozostających w domu w czasie epidemii, w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

9. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 163.418,85 zł w związku z akceptacją 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. Szansa na powrót, realizowanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Środki przeznacza się na refundację wynagrodzeń uczestników projektu za prace interwencyjne 
oraz wynagrodzenia dla osób realizujących projekt. 

10. Zmiany w dziale 900: 

1) rozdział 90004 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 370.000,00 zł na uzupełnienie 
środków z uwagi na zwiększony zakres prac w ramach zadania pn. Renowacja terenów zielonych 
nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry; 

2) rozdział 90095 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 366.000,00 zł jest wynikiem 
przesunięcia środków na opracowanie strategicznej mapy hałasu z terminem płatności w 2022 r. 

11. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92695, wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na realizację 
robót dodatkowych, polegających na utwardzeniu i wyrównaniu istniejącej drogi dojazdowej 
do ul. Toruńskiej oraz wykonanie miejsc parkingowych w ramach zadania pn. Budowa kręgu 
modelarskiego przy ul. Rybnickiej. 

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę 28.927,00 zł na zakup środków 
ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie niezbędnej kadry do utrzymania ciągłości 
usług świadczonych przez domy pomocy społecznej w związku z realizacją zadań, finansowanych 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.501.597.073,74 zł (z tego: dochody bieżące 
1.317.859.284,01 zł, dochody majątkowe 183.737.789,73 zł), plan wydatków 1.854.513.835,06 zł; deficyt 
budżetowy 352.916.761,32 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu: 

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 171.993.632,21 zł; 

2) wolnych środków, w kwocie 174.546.221,09 zł; 
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3) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 
6.376.908,02 zł. 

Rozchody budżetu, w wysokości 32.947.718,70 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym 
zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.). 
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