
UCHWAŁA XIX/138/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wprowadza się  zmiany przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 
§ 4. Wskutek zmian określonych w § 1, 2 i 3 zmienia się budżet gminy, który wynosi: 

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok w kwocie 24 763 354,96 zł z tego: 
᠆ dochody bieżące 24 287 891,96 zł; 
᠆ dochody majątkowe 475 463,00 zł. 

2)  Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok w kwocie 24 474 935,05 zł z tego: 
᠆ wydatki bieżące 23 554 513,40 zł; 
᠆ wydatki majątkowe 920 421,65 zł. 

3)  Plan rozchodów budżetu na 2020 rok w kwocie 909 599,00 zł. 
4)  Plan przychodów budżetu na 2020 rok w kwocie 621 179,09 zł 

§ 5. Nadwyżka budżetu Gminy Olszanka w kwocie 288 419,91 zł zostanie przeznaczona na spłatę 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych 
na rynku krajowym w latach ubiegłych. 

§ 6. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
 Przewodnicząca Rady 

 
 

Wanda Galant 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/138/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka 

Dział Rozdział § Treść Kwota 
010   Rolnictwo i łowiectwo 156 000,00 

01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 156 000,00 

  

 
6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa  na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

156 000,00 

801   Oświata i wychowanie 0,00 
80101  Szkoły podstawowe 0,00 

 
 
2057 

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. 

9 222,00 

 
 

 
 
2059 

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. 

-9 222,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 132,00 
90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  27 132,00 

2460 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

16 035,00  
 

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 097,00 
RAZEM 183 132,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/138/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka 

Dział Rozdział § Treść Kwota 
600   Transport i łączność 340 000,00 

60017  Drogi wewnętrzne 340 000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00    „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi” 340 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 

4270 Zakup usług remontowych -25 000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

  
 

„Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny wraz z przyłączeniem do 
budynku ośrodka zdrowia z funkcją mieszkalną oraz wykonaniem instalacji 
gazowej wewnętrznej w budynku oraz wymianą źródła ogrzewania w 
pomieszczeniach ośrodka zdrowia, na działce nr 135/11 położonej w 
Olszance, gmina Olszanka” 

30 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 103,00 
90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 29 303,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 29 303,00 
90095  Pozostała działalność 7 800,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 
 

  „Zakup traktorka AL-KO T 15-93.7 HD-A” – FS Jankowice Wielkie 8 250,00 
   „Zagospodarowanie terenów wsi” – FS Jankowice Wielkie -450,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 
92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 
 „Zakup regałów (szafek) i materiałów do wykonania regałów w kuchni i na 

zapleczu kuchni” – FS Janów 5 000,00 
4300 Zakup usług pozostałych -2 000,00 

 

 „Wykonanie regałów na zapleczu kuchni” – FS Janów -2 000,00 
92195  Pozostała działalność -3 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 

 

  „Zakup namiotu imprezowego” – FS Janów -3 000,00 
926   Kultura fizyczna -7 800,00 

92601  Obiekty sportowe -7 800,00 
4300 Zakup usług pozostałych -7 800,00 

   
„Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad szatnią sportową oraz zabudowy 
pełnej 2 szczytów zewnętrznych wiaty przy boisku sportowym” – FS 
Jankowice Wielkie 

-7 800,00 

RAZEM 374 303,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/138/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Zmiany przychodów  budżetu Gminy Olszanka 

Lp. Treść Klasyfikacja  § Kwota 

Zmiana przychodów: 

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o finansach publicznych 950 191 171,00 

RAZEM  
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/138/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK 

Dział Rozdział § Treść 2020 rok 

600   Transport i łączność 630 000,00 
60013  Drogi publiczne wojewódzkie 250 000,00 

 6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

250 000,00 

60014  Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 

 6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

40 000,00 

 

60017  Drogi wewnętrzne 340 000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00 
700   Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 000,00 

90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45 000,00 

 6230 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

45 000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

90095  Pozostała działalność 11 000,00 

 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123 701,46 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 123 701,46 

  6220 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

123 701,46 

926   Kultura fizyczna 50 720,19 

 92601  Obiekty sportowe 50 720,19 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 720,19 

RAZEM 920 421,65 
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PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

Źródła finansowania wydatków 
Lp
. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Plan na 2020 

rok Dochody własne Dotacje Pożyczki i 
kredyty 

Środki o których 
mowa  w art. 5 ust. 
1 pkt. 2 i 3  u.o.f.p. 

Uwagi 

1 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na 

odcinku od km 11+319 do km 12+509 
600-60013-6300 

250 000,00 250 000,00    dotacja dla Samorządu 
Województwa Opolskiego 

2 
Przebudowa drogi powiatowej nr 11790O na odcinku od drogi krajowej 

nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Olszanka - 
dokumentacja projektowa                                                                                                                

600-60014-6300 
40 000,00 40 000,00    Dotacja dla Powiatu Brzeskiego 

3 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi  600-
60017-6050 340 000,00 184 000,00 156 000,00   

dofinansowanie z budżetu 
Województwa Opolskiego – 

budowa lub przebudowa dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 

4 

Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny wraz z przyłączeniem do 
budynku ośrodka zdrowia z funkcją mieszkalną oraz wykonaniem 
instalacji gazowej wewnętrznej w budynku oraz wymianą źródła 

ogrzewania w pomieszczeniach ośrodka zdrowia, na działce nr 135/11 
położonej w Olszance, gmina Olszanka 

700-70005-6050 

30 000,00 30 000,00     

5 Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja                         
900-90005-6230 45 000,00 45 000,00     

6 
Wykonanie oświetlenia odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 566/2 w 

Pogorzeli 
900-90015-6050 

30 000,00 30 000,00     

7 Zakup traktorka - kosiarki do koszenia                                                                                             
900-90095-6060 11 000,00 11 000,00    Fundusz Sołecki Gierszowice 

8 
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13                                                                       
921-92109-6220 

123 701,46 123 701,46    Dotacja dla GOKiS w Olszance 

9 
Wybrukowanie terenu przed szatnią na boisku sportowym w Czeskiej 

Wsi  
 926-92601-6050 

18 273,20 18 273,20    Fundusz Sołecki Czeska Wieś 

10 
Wykonanie oświetlenia na boisku w miejscowości Gierszowice                                                                     

(działka nr 10)                                                                                                                                
926-92601-6050 

11 967,75 11 967,75    Fundusz Sołecki Gierszowice 

11 Utwardzenie nawierzchni przy szatni na boisku sportowym w Obórkach 
 926-92601-6050 20 479,24 20 479,24    Fundusz Sołecki Obórki 

 OGÓŁEM WYDATKI  MAJĄTKOWE  920 421,65  764 421,65 156 000,00 0,00 0,00  
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UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1
1. Zwiększa się dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010) – środki na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czeska Wieś”, które zostało
zatwierdzone do dofinansowania Uchwałą nr 2607/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych, o
dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zakupu sprzętu
informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów
rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów ze środków budżetu
Województwa Opolskiego”.

2. Przeniesienie w dziale Oświata i wychowanie (801) dotyczy środków budżetowych na realizację
projektu „Zdalna Szkoła”. Zmiana źródła finansowania związana jest z podpisanym w dniu 14 maja
2020 roku aneksem o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła- wsparcie ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Po zmianie projekt finansowany jest w 100% z
budżetu środków europejskich . Powyższe zasady finansowania dotyczą także grantów
wypłaconych przed dniem 14 maja 2020r.

3. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – środki na
dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – środki z dotacji z NFOŚiGW oraz wpłaty
rolników.

Załącznik Nr 2
1. Zwiększa się wydatki w dziale Transport i łączność (600) z przeznaczeniem na realizację zadania

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi ”
2. Przeniesienie i zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) dotyczą

zabezpieczenia środków na realizację zadania: „Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny wraz
z przyłączeniem do budynku ośrodka zdrowia z funkcją mieszkalną oraz wykonaniem instalacji
gazowej wewnętrznej w budynku oraz wymianą źródła ogrzewania w pomieszczeniach ośrodka
zdrowia, na działce nr 135/11 położonej w Olszance, gmina Olszanka”

3. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – kwota
29 303,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

4. Fundusz Sołecki Janów:
- 921-92109-4300 „Wykonanie regałów na zapleczu kuchni” – Fundusz Sołecki Janów (kwota –
2 000,00 zł)
- 921-92195-4210 „Zakup namiotu imprezowego” – Fundusz Sołecki Janów (kwota -3 000,00 zł)
- 921-92109-4210 „Zakup regałów (szafek) i materiałów do wykonania regałów w kuchni i na
zapleczu kuchni” – FS Janów (kwota 5 000,00 zł).

5. Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie:
- 900-90095-4210 „Zagospodarowanie terenów wsi” – Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie –
(kwota -450,00 zł)
- 926-92601-4300 „Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad szatnią sportową oraz zabudowy
pełnej 2 szczytów zewnętrznych wiaty przy boisku sportowym” – Fundusz Sołecki Jankowice
Wielkie (-7 800,00 zł);
- 900-90095-4210 „Zakup traktorka AL-KO T 15-93.7 HD-A” – FS Jankowice Wielkie (8 250,00
zł)
Zmiany Funduszu Sołeckiego na 2020 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr 3/2020 Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie z dnia 29.05.2020 roku.
Załącznik Nr 3

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych – kwota 191 171,00 zł.
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