
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

400

40001 Dostarczanie ciepła

dochody bieżące 33 250,13

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 33 250,13

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych 33 250,13

z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

33 250,13

33 250,13

801
80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące 7 020,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 7 020,00

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 7 020,00

Razem dział 7 020,00

853
85395 Pozostała działalność

dochody bieżące 15 810,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 15 810,00

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych 15 810,00

15 810,00

15 810,00

projekt

§ 1.

uchwala się, co następuje:

    UCHWAŁA   Nr LVI/   /23

Rady Miasta Krosna

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 

r. poz.40) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 

oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 

poz.1634 z późn.zm. )

Razem rozdział

Wytwarzanie i zaopatrywanie 

Razem rozdział

Razem dział

Razem dział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

w energię elektryczną, gaz i wodę

Oświata i wychowanie

1571



Razem dochody gminy 56 080,13

Dochody powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

801
80120 Licea ogólnokształcące

dochody bieżące 11 210,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań 11 210,00

bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Razem rozdział 11 210,00

Razem dział 11 210,00

854
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 

dochody bieżące 170 000,00

Wpływy z usług 170 000,00

za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy 170 000,00

170 000,00

170 000,00

Razem dochody powiatu 181 210,00

OGÓŁEM DOCHODY 237 290,13

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

400

40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki bieżące 33 250,13

1) wydatki jednostek budżetowych 33 250,13

a) 33 250,13

Razem rozdział 33 250,13

Razem dział 33 250,13

700
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe 120 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00

Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania 120 000,00

Razem rozdział 120 000,00

Razem dział 120 000,00

750
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki majątkowe 120 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Gospodarka mieszkaniowa

Razem dział

w energię elektryczną, gaz i wodę

Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza

Razem rozdział

Administracja publiczna



Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna 120 000,00

Razem rozdział 120 000,00

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 415 492,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 415 492,00

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 

ustawy o finansach publicznych, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ 415 492,00

Odmieniamy= KROSNO

budżet państwa 62 324,00

Norweski Mechanizm Finansowy 353 168,00

Razem rozdział 415 492,00

Razem dział 120 000,00 415 492,00

754
75412 Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki bieżące 2 900,00 2 900,00

1) wydatki jednostek budżetowych 2 900,00 2 900,00

a) 2 900,00

2) dotacje na zadania bieżące 2 900,00

Razem rozdział 2 900,00 2 900,00

Razem dział 2 900,00 2 900,00

801
80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 2 400,00 7 020,00

1) wydatki jednostek budżetowych 2 400,00 7 020,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 127,00

b) 2 400,00 3 893,00

Wydatki majątkowe 2 400,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 400,00

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - 2 400,00

modernizacja budynku

Razem rozdział 2 400,00 9 420,00

80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 415 492,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 415 492,00

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 

ustawy o finansach publicznych, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ 415 492,00

Odmieniamy= KROSNO

budżet państwa 62 324,00

Norweski Mechanizm Finansowy 353 168,00

Razem rozdział 415 492,00

Razem dział 417 892,00 9 420,00

853
85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 15 810,00

1) wydatki jednostek budżetowych 310,00

a) 310,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Oświata i wychowanie



2) 15 500,00

Razem rozdział 15 810,00

15 810,00

926
92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe 400 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00

Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie 400 000,00

Razem rozdział 400 000,00

Razem dział 400 000,00

Razem wydatki gminy 540 792,00 996 872,13

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

801
80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące 11 210,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 11 210,00

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 

ustawy o finansach publicznych, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Razem rozdział 11 210,00

Razem dział 11 210,00

854
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 

Wydatki bieżące 170 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 170 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153 800,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200,00

Razem rozdział 170 000,00

Razem dział 170 000,00

Razem wydatki powiatu 181 210,00

OGÓŁEM WYDATKI 540 792,00 1 178 082,13

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2023 rok

Przychody Treść Zmniejszenia Zwiększenia

§ ( zł ) ( zł )

952 Przychody z zaciągniętych kredytów 400 000,00

i pożyczek na rynku krajowym

Razem przychody 400 000,00

IV. W uchwale Nr LV/1535/22 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie

uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 40 983 505,00

Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Razem dział

Kultura fizyczna



2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się: 

1) przychody z kredytów i pożyczek 29 089 096,00

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 11 894 409,00

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 62 119 001,00

w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 11 894 409,00

§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 50 224 592,00
na rynku krajowym

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 21 135 496,00

w tym:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 20 635 496,00

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 500 000,00

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 29 089 096,00

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20 000 000,00

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 20 635 496,00

i pożyczek

4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych 500 000,00

2) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103)

ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się  na wydatki  

określone w tej ustawie, w tym na:

Dochody Wydatki

2 448,00 2 448,00

2 800,00 2 800,00

3) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Zgodnie z art.27,35 i 36 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku

z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz.2127) oraz art.28 ustawy

z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn.zm.) 

przeznacza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa

w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat dodatku elektrycznego

oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła:

Dochody Wydatki

15 810,00 15 810,00

33 250,13 33 250,13

rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

na realizację wypłat dodatku elektrycznego

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

środki z Funduszu Pomocy

wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 



4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/  /23

Rady Miasta Krosna

z dnia 31 stycznia 2023 r.

z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Rozdz. podmiot dotowany przeznaczenie dotacji dotacja zmniejszenia zwiększenia

A. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

75412 OSP Krosno Białobrzegi na szkolenie Kwalifikowanej celowa 1 400

Pierwszej Pomocy

75412 OSP Krosno Suchodół na szkolenie Kwalifikowanej celowa 1 500

Pierwszej Pomocy

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych

1571



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2023 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 

 

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 237.290,13 zł, w 

tym: 

1) 170.000 zł – dochody za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy 

w schronisku młodzieżowym (dochody Zespołu Placówek Oświatowych),  

2) 49.060,13 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: 

a) 33.250,13 zł – wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych 

z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

b) 15.810 zł – wypłatę  dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, 

3) 11.210 zł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt 

realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące, 

4) 7.020 zł – dochody jednostki oświatowej z tytułu wynajmu pomieszczeń. 

Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o 637.290,13 zł, co 

wynikać będzie z dokonania: 

1. zwiększeń na kwotę 1.178.082,13 zł, w tym m.in.: 

1) 400.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie pn. Modernizacja stadionu 

sportowego przy ul.Legionów, w tym na zakup i montaż telebimu o pow. 

min. 35 m2 i rozdzielczości 640x480 pikseli. Montaż telebimu na stadionie 

jest wymogiem regulaminowym PZM i wytycznych Ekstraligi Żużlowej, 

2) 170.000 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z 

zakwaterowaniem i utrzymaniem uchodźców z Ukrainy, 

3) 120.000 zł – Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania 

- na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu „A” 

(były budynek ZSKU) na potrzeby lokali mieszkalnych, 

4) 33.250,13 zł – na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw 

energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

5) 15.810 zł – na wypłatę  dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, 

dla których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i 

źródło to wpisane zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  

6) 11.210 zł – wydatki ILO na projekt pn. Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży, 

7) 7.020 zł - zwiększenie wydatków statutowych Szkoły Podstawowej Nr 5 (z 

wypracowanych dochodów); 

2. zmniejszeń na kwotę 540.792 zł, w tym m.in. 120.000 zł – Modernizacja 

budynków Urzędu Miasta Krosna (zmniejszenie środków na montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynku przy ul.Staszica, który został zakończony i rozliczony 

w 2022 r. oraz dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy windy przy 

budynku przy ul.Lwowskiej 28A – oszczędności poprzetargowe). 

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą 

po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym: 



1) 415.492 zł – przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 

wydatków na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ 

Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, 

2) 2.900 zł - w ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne przesunięcie z 

wydatków statutowych na dotacje celowe na szkolenie Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy dla OSP Suchodół (1.500 zł) i OSP Białobrzegi      

(1.400 zł). Jednostki pokryją część kosztów szkolenia ze środków własnych 

w tej samej wysokości, 

3) 2.400 zł – w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 przesunięcie z 

wydatków bieżących na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Szkoła 

Podstawowa Nr 5, ul.Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku (na 

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych). 

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować 

zwiększeniem: 

1) planowanego deficytu budżetu o 400.000 zł do kwoty 40.983.505 zł, 

2) planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 400.000 zł do kwoty 

50.224.592 zł. 

Ponadto w § 6 uchwały budżetowej dodaje się ust. 6 dotyczący finansowania 

wydatków ze środków: 

1) Funduszu Pomocy - na rzecz obywateli Ukrainy do otrzymanej kwoty w 

wysokości 5.248 zł, 

2) Funduszu COVID-19 – na wypłatę dodatku elektrycznego oraz 

rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystania 

niektórych źródeł ciepła do otrzymanej kwoty w łącznej wysokości 

49.060,13 zł.  

 

Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 stycznia 2023 r. 
1. Plan dochodów budżetowych 408 601 112,13 zł  

2. Plan wydatków budżetowych 449 584 617,13 zł 

3. Planowany deficyt budżetu wynosi  40 983 505,00 zł 

4. Planowane na koniec 2023 r.  zadłużenie z tytułu 280 003 349,34 zł 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji  
komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych  
tytułów dłużnych  
   - w stosunku do planowanych dochodów                                     68,52% 

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 40 835 496,00 zł 

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych  
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami  
6. wskaźnik spłaty zobowiązań  13,00% 
 


