
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

750
75095 Pozostała działalność

dochody bieżące 6 637,00

Dotacja celowa w ramach programów 6 637,00

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, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 205

udział krajowy 995,00

udział UE 5 642,00

Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania 

systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

dochody majątkowe 6 637,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 6 637,00

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

udział krajowy 995,00

udział UE 5 642,00

Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania 

systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Razem rozdział 6 637,00 6 637,00

Razem dział 6 637,00 6 637,00

801
80101 Szkoły podstawowe

Oświata i wychowanie

Administracja publiczna

projekt

§ 1.

uchwala się, co następuje:

    UCHWAŁA   Nr XLII/   /22

Rady Miasta Krosna

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 

r. poz.1372 z późn.zm.) 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 2020 r. poz.920 z późn.zm.) 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 2021 r. poz.305 z późn.zm. )
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dochody bieżące 3 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00

zwrot kosztów wynagrodzeń 

Razem rozdział 3 000,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

dochody bieżące 37 848,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 37 848,00

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

EFS: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Razem rozdział 37 848,00

Razem dział 40 848,00

921
92195 Pozostała działalność

dochody majątkowe 415 972,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 415 972,00

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

EFRR - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej 

w celu nadania im nowej funkcji społecznej

udział UE

Razem rozdział 415 972,00

Razem dział 415 972,00

Razem dochody gminy 6 637,00 463 457,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

801
80115 Technika

dochody bieżące 224 608,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań 224 608,00

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

ERASMUS + Mobilność edukacyjna osób

Razem rozdział 224 608,00

80120 Licea ogólnokształcące

dochody bieżące 6 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00

zwrot kosztów wynagrodzeń

Razem rozdział 6 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Oświata i wychowanie



Razem dział 230 608,00

Razem dochody powiatu 230 608,00

OGÓŁEM DOCHODY 6 637,00 694 065,00

Wydatki gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

600
60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 485 773,00

1) wydatki jednostek budżetowych 485 773,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 485 773,00

Wydatki majątkowe 985 773,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 985 773,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie 985 773,00

Razem rozdział 985 773,00 485 773,00

Razem dział 985 773,00 485 773,00

700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe 110 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 110 000,00

20 w Krośnie 

Razem rozdział 110 000,00

Razem dział 110 000,00

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

Wydatki bieżące 70 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 70 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00

Razem rozdział 70 000,00

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 54 145,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 54 145,00

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

udział krajowy 23 176,00

udział UE 30 969,00

Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów 

przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Administracja publiczna

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa



Razem rozdział 54 145,00

Razem dział 124 145,00

801
80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 448 600,00

1) wydatki jednostek budżetowych 448 600,00

a) 445 600,00

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 

na realizację Rządowego programu "Laboratoria przyszłości"

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00

Razem rozdział 448 600,00

80104 Przedszkola

Wydatki majątkowe 240 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000,00

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów 240 000,00

Westerplatte 24 - budowa przedszkola

Razem rozdział 240 000,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące 48 662,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 48 662,00

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

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Razem rozdział 48 662,00

Razem dział 737 262,00

900
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące 144 956,00

1) wydatki jednostek budżetowych 144 956,00

a) 144 956,00

Razem rozdział 144 956,00

Razem dział 144 956,00

921
92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 415 972,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 415 972,00

a) wydatki na programy finansowane z udziałem 415 972,00

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

Cech Rzemiosł Różnych: 17 622,00

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania 

im nowej funkcji społecznej

udział UE - (dotacja celowa inwestycyjna)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Oświata i wychowanie

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Muzeum Podkarpackie: 398 350,00

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania 

im nowej funkcji społecznej

Razem rozdział 415 972,00

Razem dział 415 972,00

926
92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe 130 000,00 2 033 120,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 2 033 120,00

Modernizacja stadionu sportowego 350 000,00

przy ul.Legionów w Krośnie

Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum 130 000,00

Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Legionów w Krośnie 30 000,00

Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 1 653 120,00

Razem rozdział 130 000,00 2 033 120,00

Razem dział 130 000,00 2 033 120,00

Razem wydatki gminy 1 225 773,00 3 941 228,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki bieżące 500 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 500 000,00

a) 500 000,00

Razem rozdział 500 000,00

Razem dział 500 000,00

801

80115 Technika

Wydatki bieżące 280 759,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 280 759,00

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

ZSEiO - Mobilność edukacyjna osób

Razem rozdział 280 759,00

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące 6 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00

Razem rozdział 6 000,00

Razem dział 286 759,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Oświata i wychowanie

Transport i łączność

Kultura fizyczna



Razem wydatki powiatu 786 759,00

OGÓŁEM WYDATKI 1 225 773,00 4 727 987,00

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok.

Przychody Treść Zmniejszenia Zwiększenia

§ ( zł ) ( zł )

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 445 600,00

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

952 Przychody z zaciągniętych kredytów 2 369 186,00

i pożyczek na rynku krajowym

Razem przychody 2 814 786,00

IV. W uchwale Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie

uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 49 181 714,00

2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się: 

1) przychody z kredytów i pożyczek 48 736 114,00

  2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 445 600,00

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 66 949 246,00

w tym:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 445 600,00

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

§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 66 503 646,00

na rynku krajowym

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17 767 532,00

w tym:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 17 267 532,00

§ 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 48 736 114,00

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

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 17 267 532,00

i pożyczek



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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/  /22

Rady Miasta Krosna

z dnia 28 stycznia 2022 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

92195 Muzeum Podkarpackie Rewitalizacja obiektów użyteczności celowa 398 350,00

publicznej w celu nadania im nowej 

funkcji społecznej

(dotacja celowa inwestycyjna)

B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

92195 Cech Rzemiosł Różnych Rewitalizacja obiektów użyteczności celowa 17 622,00

publicznej w celu nadania im nowej 

funkcji społecznej

(dotacja celowa inwestycyjna)

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 
 

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 687.428 zł, co wynikać 

będzie z dokonania: 

1. zwiększeń na kwotę 694.065 zł, w tym m.in.: 

1) 415.972 zł – środki z EFRR z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez 

Muzeum Podkarpackie i Cech Rzemiosł Różnych w ramach projektu pn.  

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji 

społecznej, 

2) 224.608 zł – środki z Erasmus+ na projekt pn. Mobilność edukacyjna osób, 

3) 37.848 zł – środki z EFS na projekt pn. Asystent  ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – pilotaż, 

4) 9.000 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń dot. Akademii 

chóralnej (z Narodowego Forum Muzyki).   

2. zmniejszeń na kwotę 6.637 zł – wynikające z przesunięć planu dochodów (z 

bieżących na majątkowe) na realizację projektu pn. Zaangażowani w eKrosno – 

Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna.    

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 3.502.214 zł, co wynikać będzie z 

dokonania: 

1. zwiększeń na kwotę 4.727.987 zł, w tym m.in.: 

1) 1.653.120 zł – zwiększenie wydatków MOSIR na zadanie pn. Modernizacja i 

zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki, w tym na zakup hali 

namiotowej nad sztucznym lodowiskiem przy ul.Bursaki 41 (istnieje możliwość 

zakupu użytkowanej przez MOSiR hali w związku z likwidacją firmy, która 

wydzierżawiała ten obiekt),   

2) 985.773 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg, 

3) 445.600 zł – wydatki jednostek oświatowych (SP Nr 5, SP Nr 14, MZS Nr 3 i MZS 

Nr 4) na realizację projektu pn. Laboratoria przyszłości, 

4) 415.972 zł – dotacje dla Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych 

(przekazanie refundacji z EFRR dot. projektu pn. Rewitalizacja obiektów 

użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej), 

5) 350.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie, w 

tym na zakup bandy dmuchanej (w związku z wygaśnięciem 7-letniego certyfikatu 

PZMot, który nie może być przedłużony), 

6) 280.759 zł – wydatki ZSEiO na projekt pn. Mobilność edukacyjna osób,  

7) 240.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Przedszkole Miejskie Nr 1 - 

ul.Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola (środki niewydatkowane w 

2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),   

8) 144.956 zł – zwrot do gmin nadpłaconych w 2021 r. dotacji na zagospodarowanie 

odpadów przez MPGK Sp. z o.o., 

9) 70.000 zł – wydatki na koszty zastępstwa procesowego, 



10) 54.145 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno – 

Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców 

Krosna (środki niewykorzystane w 2021 r.), 

11) 48.662 zł – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż 

(projekt realizowany przez SP Nr 14), 

12) 30.000 zł – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Legionów w Krośnie 

(na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska na kort tenisowy, 

w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie realizacji zadania ze 

środków zewnętrznych),    

13) 9.000 zł – wydatki na wynagrodzenia dla dyrygentów (dot. Akademii Chóralnej); 

2. zmniejszeń na kwotę 1.225.773 zł, w tym m.in.: 

1) 985.773 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie 

(oszczędności poprzetargowe), 

2) 130.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-

Sportowego w Krośnie (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego – 

płatność wykonano w 2021 r.), 

3) 110.000 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Lotników 20 w Krośnie 

(oszczędności poprzetargowe). 

W związku z proponowanymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych: 

1) zwiększa się planowany deficyt budżetu o 2.814.786 zł do wysokości 49.181.714 zł,  

2) zwiększa się plan przychodów budżetowych o 2.814.786 zł, w tym: 

a) wprowadza się przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania 

budżetu w wysokości 445.600 zł (z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które 

wpłynęły w 2021 r. na realizację przez jednostki oświatowe Rządowego programu 

Laboratoria Przyszłości),   

b) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 2.369.186 zł do 

wysokości 66.503.646 zł. 

 
Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 stycznia 2022 r. 

1. Plan dochodów budżetowych 385 534 916,00 zł 

2. Plan wydatków budżetowych 434 716 630,00 zł 

3. Planowany deficyt budżetu wynosi  49 181 714,00 zł 

4. Planowane na koniec 2022 r.  zadłużenie z tytułu 281 853 267,00 zł 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji  
komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych  
tytułów dłużnych  
   - w stosunku do planowanych dochodów                                     73,11% 

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 24 167 532,00 zł 

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych  
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami  
6. wskaźnik spłaty zobowiązań  8,63% 

 

 


