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Nr 1(Dl'.6SpOt1dCl‘lCji SOD-UM.2§537».2022
7 l211'r:_, ; -3 w ‘. >'1_

\ H "'1 1 UCHWALA NR .................. ..
j ,,,, ' RADY MIASTA GLIWICE
$ L '1

' - z dnia .................... 2022 r.
11 ___ ‘ , ...

1 ___......_.. .1

zmieniajqca uchwah; w sprawie budtetu miasta Gliwice na 2022 rok

. Na podstawie art. 18 ust. I, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 3 marca 1990 r. 0 Samorzqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z pézn. zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 305 z pézn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a,
w zwiqzku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 920 z pézn. zm.); art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
samorzqdu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z202l r. poz. 1672 zpézn. zm.); na wniosek Prezydenta
Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§l. Dokonaé zmian wtabeli nr 1 do uchwaty nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia
16 grudnia 20211‘. wsprawic budzetu miasta Gliwice na 2022 rok (z pézn. zm.), zgodnie zzalqcznikiem
nr 1 do uchwaly.

§2. Dokonaé zmian wtabeli nr 2do uchwaly nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia
16 grudnia 2021 r. wsprawie budzetu miasta Gliwice na 2022 rok (z péin. zm.), zgodnie zzatqcznikiem
nr 2 do uchwaiy.

§3. Dokonaé zmian wtabeli nr 3 do uchwaty nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie budzetu miasta Gliwice na 2022 rok (z pézn. zm.), zgodnie zzalqcznikiem
nr 3 do uchwaly.

§4. Dokonaé zmian wtabeli nr 4d0 uchwaty nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie budzetu miasta Gliwice na 2022 rok (z péin. zrn.), zgodnie zzalqcznikiem
nr 4 do uchwaly.

§5. Zrniany dokonane paragrafami od 1 do 4 niniejszej uchwaly skutkujq odpowiednimi zmianami kwot
w §§: 1, 2, 3, 4 uchwaty nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwicc z dnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie budzetu miasta Gliwice na 2022 rok (z pézn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwata wchodzi w zycie 2 dniem 24 stycznia 2022 r. i podlcga publikacji na tablicy ogloszefi Urzqdu
Miejskiego.
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Zalqcznik Nr 1 do uchwaly NI

Rady Miasta Gliwice
z clnia .................. .. 2022 r.

Ta bola nr l. Planowane duchndy hudieiu mlasla wetllng irédel

1,-)znmwmu|11o.l, ) nwiqlumvniv

Poi. Dz. Wynlragélnimle Plan atop:
dutlmly rlochody
gmiqy mg/,la|u

I. DOCHODY BIEZQQEC sus,suW 00.3.50
1:. snomu POCIIODZACE z aunZ|:1'u um: EUROFEJSKIEJ 50.1.50 603,50 0,00
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kl 5 lil. I I b ulllvq, lllb fltlnnjtl W ralmtll bullhlll |n¢11q5n eumEg|1d:h‘£_4|lII.lW1IIyth pm: jctlnnlllri Lnmnrqalu l:r'ylorh1|_|_¢p “'3'” mi.-I 0.00

9110 (iospodmkn lwmunnlnn i nchmnn iruduwiskn 603,50 503.50 0. 00
n. uocntpnv MA:/rr|<ov5vi: W .1.osn.m,o1 -Z.058.9'T-1,07 [L00
1:. SRODKI rocnonmcm z Bubizru um] zunorusunu .z.nsa.av4.n1 -1.0S8.91-4.07 0.110

Dome]: Ieigwa ‘ll rlnmln programfin finififivnch z udzlnlemT\;1ilt6Iv curopujlldch umflndltbn, n R161-ych mnwl Iv an. 5 un. 3 phi _: Mas." 07
5 llkgl ll tllilwg, lub plltnoki W rlnuch Quflgm imd lH(P|. rullnwlnych pngz_1_e_i1o|tk| amzafllu ||rg|u|-iglnqq ‘ ‘ -1.05537-l,Il'I 0 .110

900 Gospodnrkn kamnumlnn i aeluonn flodowiaku -2.05197-1,07 -2.DS8.§74,07 0,00
7 nncunnv ocbum 0 7 7-iTo’sa.s1o.s1 -1.D5B.37ll.57 0,110
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Tabela nr 2. Planownne wydatkl budtelu miasta do dzialdw

Zalqcznik Nr 2 do uchwaly N1‘
Rady Miasta Gliwice
z clnia .................. .. 2022 1-.
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700 Guqaodlrkn mieszknniuwn 1.825.173}!-I 21708.39 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 23.70B..\9 0,00 0,00 1.301.465,” 1.801.-165.55 0.00 0.00
B01 Olwtam I wychuwmdn l.J48.490,14 481756.54 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 481756.54 0.00 0.00 0¢.0.m,-:0 860733.70 0,00 0,00
BS5 Rodxlnl 8-l.0l5,0l 04.01 $.01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 I-1.1'll5,0l 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
900 Gaavcdulrn komumlm 1 001-|r0n0 lmdnwlsku -6315.66.85 1 1000.00 0000,00 0,00 1300,00 0.00 0,00 I 0. 000,00 0.00 Z T00 -6.J87.445,85 -0.!l7.4~l5.1l5 0.00 0,00
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Zalqcznik N1‘ 3 do uchwaty N1‘

Rady Miasta Gliwice
z dnia .................. .. 2022 1-.

Tn bela nr 3. Dochody. wydaflci, przychudyi rozchody budietu mlnala
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Taheln nr 4. Wydatki ml realizacjl; udafl wlaanych mlastn

Zalqcznik Nr 4 do uchwaiy Nr

Rady Miasta Gliwice
z c1nia2022 1'.
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700 Gomodarlm mlnzluniovu I.02.8.I7.!.9l 23,105.39 0.00’ 0.00 ".-9° 0,00 2.1.708.” .00 0.00 IJOI .-$5.55 I.l0 I 0165.55 0.00 0 .00
70001 Zaklody 00I|>0d0.r111 niimlinninwvj 21708.39 21,708.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23105.39 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
70005 §I’tll‘lIll1lI

mlmuggmkinmi 1.801.465}! 0,00 0.00 0.00 0,00 0. 00 0,00 0.00 0.00 0. D0 I.80I.4165.S$ 1.801.465.5151 0.00 0,00
80! Ohvlnll 1 wyuliowlnio I .MI.490.34 407.7M.S4 MW 0.00 0 .00 0.00 4I'1.756.5Il 0.00 0.00 860.733.‘70 l60.733.70 0 .00

80101 Szkuiy pudnnwowt 910110.03 112119.29 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 112310.29 000 0. 00 797. 890.79 797390.79 0.00 0.00
110102 Sdcoiy pcdstawnw: specjllne 00000.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,007 60000.00 110.15.16.06 0.00 0.00

191°“ Pmdszkola 8J.523.!l 110.15! 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.600000 0.00 11,110 2 11-710.91 2,842.91 0,00 0.00
80115 1.0.5.10. J3I1.7I4.65 234.7141! 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 231714.65 0. 00 0.5 0.00 0.00 0,00 0,00’
80134 Szkuly uwndnwn spccjulnoi 60141.70 611141.70 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 60.14110 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

051 Ihdzlun 80.0 I 5.01 84.0l5.0l 0.00 WW 0 .00 0.00 0,00 l~l.0l5.0l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05595 Pomstah dzinillinoié 84.0 I $.01 040015.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 l4.0l5.01 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.15

Golpodlirlu IwmunlIniI0lIlI\IlII
lrodawlllu .e.:1s.04s.0:1 11300.00 l.80II.00 0.00 l.I00.00 0.00 Ill.000,00 0.00 0.00 -6.301.-“$.05 -0.387.-l45.05 0.00 0.00

90001 Gospodnriin flciukowu 1 0¢IImnl wad -6.ZI75.645.85 111100.00 11100.00 I 0.00 1.000.110 0,00 0.00 I0.000.00 0,00 0111. -6.3117,-141.85 ;§-1&1-i*¢=-1* 0.00 0,00
Ogdlam -3.1 15300.00 001179.91! I .l0lI.I.II.I 0.00 1.800 .00 0.00 605379.94 0.00 0.00 -.!.‘I‘25J45.6l| -5,715,140.00
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Uzasadnienie
Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budletu miasta wcdlug irddel

DOCHODY BLEZACE
Zwigkszenie w grupie ,,Srodki pnchodzqce z budietu Unii Europejskiej” 0 kw0t¢ 603,50 zi,
wzwiqzku z refundacjq poniesionych w 2021 r. wydatkéw na tablicq; informacyjnz-1 dla projektu
pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeflshva przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzcz rnodernizacje;
i rozbudowr; systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap ll".

DOCHODY MA-JATKOWE

Zmniejszenie w grupie ,,Srodki pochodzqcc z budictu Unii Europejskiej" 0 kwotq 2.058.974,07 z}
jest wynikiem przcsunirgcia na 2023 r. dofinansowania projcktu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeflstwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizacjm; i rozbudow¢ systemu gospodarowania
wodami opadowymi — ctap II”, w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu p%atno:§ci.

Ad. 2. Tabela nr 2. Plauowane wydatki budtetu miasta do dzialéw
Uzasadnienia patrz Ad.4.

Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budictu miasta
Wprowadzonc powyzszq uchwalq zmniejszenic pianu dochodéw 0 kwotc; 2.058.370,57 zl
i zmniejszenie planu wydatkéw 0 kwotq 3.l17.966,66 zl skutkujq zmniejszeniem deficytu budzetowego
0 kwoto; l.059.596,09 2%. Jednoczeénie dokonuje si¢:

1) zwiqkszenia 0 kwotq 857.890,79 zi przychodéw zniewykorzystanych érodkéw pieniqinych
na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych zrozliczenia dochodéw iwydatkéw nimi
finansowanych, zwiqzanych ze szczegélnymi zasadami wykonywania budzetu okreélonymi
wodrqbnych ustawach (rozliczenie dochodéw z Funduszu Przeciwdzialania COVID-I9
na rcalizacjg programu ,,Laboratoria Przyszloéci”);

2) zmniejszenia 0 kwotcp 1.917.486,88 zl przychoddw z tytulu planowanego do zaciqgnigcia
kredytu na rynku krajowym.

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizacjq zadafi Wlasnych rniasta
1. Zwiqkszenie w dziale 700:

1) rozdziale 70001, w grupie ,,wydatki na programy finansowane z udzia{em érodkéw, 0 ktérych mowa
w art. 5 ust.l pkt 2 i 3” 0 kwot¢ 23.708,39 zl, na wynagrodzenia ryczaltowe po zatwierdzcniu
zlozonych wnioskéw 0 plamofié, w ramach projektu ,,Pr0filaktyka dla pracownika - poprawa
warunkéw pracy pracownikéw miejskich jednostek organizacyjnych”, realizowanego w Zakladzie
Gospodarki Mieszkaniowej;

2) rozdziale 70005, wydatkéw majqtkowych o lqcznq kwot¢ 1.801.465,55 2%, na:
a) nabycie nieruchomoéci przy ul. Staromiejskiej, w ramach realizowanego zadania ,,Przebudowa

odwodnienia w rejonic ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej” (843.050,00 Z1),

b) wyphatq odszkodowafi, zwiqzanych z budowq zbiomika retencyjnego na Potoku Wéjtowianka
(Doa), w rarnach projektu ,,Poprawa stanu bezpieczeflstwa przeciwpowodziowego dla Miasta
Gliwice poprzez modemizacje; i rozbudown; systemu gospodarowania wodami opadowymi
— etap II” (958.415,55 zl).

2. Zwiqkszenie w clziale 801:
I) rozdziale 80101, w grupach:

a) ,,wydatl-ci na programy fmansowane z udziatem érodkéw, 0 ktérych mowa w art. 5 ust.l pkt 2
i3" 0 kwotq l12.2l9,29 zl, na kontynuacjq; projektéw unijnych pn.: ,,Zdobywanie wiedzy -
drogq do sukcesu", ,,W kierunku skutecznej edukacji jegzykowej”, ,,P0k0nujac bariery sioggamy
pD sukces", realizowanych w szkolach podstawowych, w zwiqzku z niewykorzystaniem
wszystkich zaplanowanych w 2021 r. érodkéw,
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b) wydatkéw majqtkowych 0 kwotr; 797.390,79 zl na kuntynuacjg programu ,,Laboratoria
przyszioéci“, w ramach Qtrzymanego w 202] 1'. wsparcia finansowego z Funduszu
Przeciwdzialania COVID-19 1'18 rozwéj szkolnej infrastruktury szkél podstawowych, poprzez
doposazenie szkéi w nowoczesne narzrgdzia i pomoce dydaktyczne;

2) rozdziale 80102, wydatkéw majqtkowych okwote; 60.000,00 21 na kontynuacjq programu
..1.aboratoria przyszloéci”, w ramach otrzymanego w 2021 r. wsparcia finansowego z Funduszu
Przcciwdziaiania COVID-19 na rozwéj szkolnej infrastruktury szkél poclstawowych (w tym
specjalnych), poprzez doposazenie szkdl w nowoczesne narzedzia i pomoce dydaktyczne;

3) rozdziale 80104, W grupie ,,wydatki na programy finansowane z udzialcm érodkéw, 0 ktérych mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i3" okwotg 80.680,90 z1 i wydatkéw majqtkowych 0 kwotq 1842,91 Z1
na kontynuacjg projektu unijnego pn. ,,W}/marzone przedszkole", realizowancgo w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w zwigzku niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r.
érodkéw;

4) rozdziai 80115, w grupie ,,wydatki na programy finansowz-me z udzialem érodkéw, 0 ktéiych mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i3” okwon; 234.714,65 z1 na komynuacj¢ projektéw unijnych pn.: ,,Masz
Power'a — masz przysztoéé 2019-2021”, ,,Z Erasmusem+ w przyszioéé”, ,,Kszta1cenie europejskie
gwarancjq sukcesu”, ,,M6j Erasmus i Méj zawéd to Moja przyszloéé”, realizowanych w tcchnikach.
w zwiazku z niewykorzystaniem wszystkich z-aplanowanych w 2021 r. érodkéw;

5) rozdzial 80134, w grupie ,,wydatki na programy finansowane z udzialem érodkéw, 0 ktérych mowa
w art. 5 ust.I pkt 2 i3” okwot¢ 60.l4l,70 zi na kontynuacjc; projcktu unijnego
pn.: ,,Uatrakcyjnienic zaj:;é edukacyjnych drogq do prewencji niepowodzefi szkolnych”,
realizowanego w Zespole Szkdl Specjalnych, w zwiqzku zniewykorzystaniem wszystkich
zaplanowanych w 2021 r. érodkéw.

3. Zwiqkszenie w dziale 855, rozdziale 85595, w grupie .,Wydatkj na programy flnansowane z udzialem
érodkéw, o ktérych mowa w an. 5 ust.1 pkt 2 i 3” okwotq 84.0l5,01 21, na kontynuacje; projektu
unijnego pn. ,,Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy Zastc;pczej
w Gliwicach”, realizowanego W Centrum Pieczy Zast¢pczej i Wspierania Rodziny, wzwiqzku
z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. érodkéw.

4. Zmiany w dziale 900, rozdzial 90001:
I) zwicgkszenie W grupach: ,,wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadafi” 0 kwot¢1.800,00 zi

Oraz ,,wydatki na programy finansowane z udzialem érodkéw, 0 ktérych mowa w art. 5 ust.l pkt 2
i 3” 0 kwote; 10.000,00 zi, na:
a) zaplatc; za uzytkownie gruntdw oraz ustanowienie siuzebnoéci p1'Z6Syh.1, w ramach projektu

unijnego ,,Poprawa stanu bezpieczefistwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modemizacje; i rozbudowq systemu gospodarowania wodami opadowymi ~ etap I1”; wydatki
dotyczq zakoflczonej inwestycji ,,OdW0dnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Poludnie
wGliwicach - sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowq zbiornika retencyjnego"
(10:/00,00 Z1),

b) zaplatq za uzytkownie gruntu, w ramach projelctu ,,Poprawa stanu bezpieczefistwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwicc poprzez modernizacje; irozbudowap systemu
gospodarowania wodami opadowymi” (1 .100,00 Z1);

2) zmniejszenie wydatkéw majqtkowych o kwote; 6.387.445,85 z1, jest wynikicm zmiany
harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. ,,Poprawa stanu bezpieczefistwa
przcciwpowodziowego dla Miasta Gliwice popzzez modemizacjq i rozbudowq systemu
gospodarowania wodami opadowymi - etap 11”, w zwiqzku z przesuniqciem na 2023 r. realizacji
inwestycji ,,Budowa inteligentnego systemu zarzqdzania sieciq kanalizacji deszczowej” oraz
,,Zag0spodar0wanie zbiornika na potoku Wéjtowianka”.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochoddw wynosi 1.513.630.129,10 21 (z tego: dochody biezqce
1.245.167.l30,81 z1, dochody majqtkowe 268.462.998,29 21), plan wydatkéw 1.739.914.379,42 zl; deficyt

Hbudz'e1‘ovvy 226.284.250,32 21, ktéry sfinansowany zostanie pizychodami z tytuiu:
\am:@..n|<
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1) niewykorzystanych érodkéw wynikajqcych z rozliczenia dochodfiw i wydatkdw nimi
finansowanych, zwiqzanych ze szczegélnymi zasadami wykonywania budzetu, w kwocie
857.890,79 z1;

2) wolnych érodkéw, w kwocie l25.426.1-159,53 z1;
3) zaciqgnietych kredytéw na rynku zagranicznym, w kwocie 100.000.000,00 z1.

Rozchody budzctu, w wysokoéci 48.727.995,16 z1, zostanq pokrytc wolnymi érodkami w wysokoéci
4.573.640,47 z1 oraz dochodami w wysokoéci 44.154.354,69 Z1, w zwiqzku z czym zwiqkszono 0 tq same}
kwota; przychody z tytuiu kredytéw (§ 3 ust. 3 uchwa1y nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia
I6 grudnia 2021 r. w sprawie budzetu miasta Gliwice na 2022 rok (z pézn. zm.).
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