
1) W § 1 w ust. I dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w dochodach gminy:

Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

700
70095 Pozostała działalność 

dochody bieżące 44 205,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 205,00

zwrot kosztów mediów

Razem rozdział 44 205,00

Razem dział 44 205,00

756

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące 31 245,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 31 245,00

opłacanego w formie karty podatkowej

Razem rozdział 31 245,00

Razem dział 31 245,00

Razem dochody gminy 75 450,00

b) w dochodach powiatu:

801
80115 Technika

dochody bieżące 6 710,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 000,00

w postaci pieniężnej

otrzymana darowizna

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 710,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 6 710,00

80116 Szkoły policealne

dochody bieżące 24 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 200,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 18 800,00

za organizację kursu zawodowego

Razem rozdział 24 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

Oświata i wychowanie

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Klasyfikacja 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 



Razem dział 30 710,00

Razem dochody powiatu 30 710,00

OGÓŁEM DOCHODY 106 160,00

OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach) 2 173 820,00 9 704 405,00

2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

600
60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 14 300,00

1) wydatki jednostek budżetowych 14 300,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 300,00

Wydatki majątkowe 48 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 000,00

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222) 48 000,00

Razem rozdział 62 300,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki bieżące 20 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

Wydatki majątkowe 20 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna 20 000,00

Razem rozdział 20 000,00 20 000,00

Razem dział 20 000,00 82 300,00

900
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące 250,00 250,00

1) wydatki jednostek budżetowych 250,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00

2) świadczenia na rzez osób fizycznych 250,00

Razem rozdział 250,00 250,00

Razem dział 250,00 250,00

921
92118 Muzea

Wydatki bieżące 13 150,00

1) dotacje na zadania bieżące 13 150,00

Razem rozdział 13 150,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe 5 000,00 5 000,00

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Klasyfikacja 



1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 5 000,00

Osuszenie zabytkowych piwnic poprzez wymianę 5 000,00

nieczynnej instalacji grzewczej c.o. w Piwnicy Wójtowskiej 

przy Rynek 7 w Krośnie

Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów 5 000,00

wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie

5 000,00 5 000,00

Razem rozdział

Razem dział 5 000,00 18 150,00

Razem wydatki gminy 25 250,00 100 700,00

b) w wydatkach powiatu:

801
80115 Technika

Wydatki bieżące 6 710,00

1) wydatki jednostek budżetowych 6 710,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 710,00

Razem rozdział 6 710,00

80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące 24 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 24 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 400,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 600,00

Razem rozdział 24 000,00

Razem dział 30 710,00

Razem wydatki powiatu 30 710,00

OGÓŁEM WYDATKI 25 250,00 131 410,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) 196 883,00 7 727 468,00

3) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych

 autopoprawek.

4) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 2 jak załącznik Nr 1 do niniejszych

 autopoprawek.

(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)

Oświata i wychowanie



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/   /21

Rady Miasta Krosna

z dnia 28 maja 2021 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

80104 Miasto Jasło na pobyt dzieci z Krosna celowa 2 100

w przedszkolu niepublicznym

80106 Gmina Jedlicze na pobyt dzieci z Krosna celowa 2 100

w przedszkolu niepublicznym

85111 Wojewódzki Szpital Wojewódzki Szpital Podkarpacki - celowa 350 000

Podkarpacki im. Jana Zakup ambulansu transportowego

Pawła II w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)

92109 Regionalne Centrum Regionalne Centrum celowa 30 000

Kultur Pogranicza Kultur Pogranicza - zakup samochodu

(dotacja celowa inwestycyjna)

92118 Muzeum Rzemiosła działalność bieżąca podmiotowa 13 150

B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

80149 Terapeutyczne działalność bieżąca celowa 110 000 110 000

Niepubliczne Przedszkole

 "Guziczek"

85510 Dom Dziecka prowadzenie placówki opiekuńczo- celowa 17 000

im.ks.Z.Gorazdowskiego wychowawczej typu socjalizacyjnego

92105 dla podmiotów na organizację imprez kulturalnych celowa 50 000

wybieranych w trybie w mieście 

ustawy o działalności

pożytku publicznego

i wolontariacie

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych



Lp. Podmiot dotowany Nazwa zabytku Kwota

1 osoba fizyczna Prace remontowo – konserwatorskie elewacji 17 000

ściany wschodniej oraz malowidła ściennego 

na ścianie południowej kamienicy przy 

ul. Lwowskiej 1 w Krośnie

2 osoba fizyczna Remont i konserwacja obróbek blacharskich 7 000

(rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów 

przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2

3 osoba fizyczna Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy 3 200

przy Walslebena 5 w Krośnie

4 osoba fizyczna Remont poszycia dachowego w zakresie 5 000

czyszczenia i malowania blachy na dachu

budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie

5 Barbara Bartosik-Pękalska Remont elewacji frontowej oraz bocznej 5 000

PROGRES, Chorzów kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie

przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont 

ściany granicznej kamienicy od strony 

kościoła OO. Franciszkanów 

6 osoba fizyczna Kontynuacja prac remontowo – budowlanych 20 000

elewacji i podwórza kamienicy przy 

ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie

7 osoba fizyczna Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie –  20 000

remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej

8 osoba fizyczna Prace remontowe i konserwatorskie elewacji 8 000

północnej kamienicy przy Rynek 13

w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej

9 osoba fizyczna Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie 8 000

balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy 

przy Rynek 11 w Krośnie

10 Muzeum Rzemiosła Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu 15 000

w Krośnie i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-

budowlany, program prac konserwatorskich)

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

11 Piotr Wojtoń Remont elewacji zachodniej budynku przy 5 000

Krintex, Krosno ul. Piłsudskiego 10 w Krośnie

12 osoba fizyczna Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie 5 000

ścian piwnic budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 8 w Krośnie

                                                      do Uchwały Nr XXXIV/   /21

                       Załącznik Nr 2

                                                      z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków



13 osoba fizyczna Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych 5 000

schodów wejściowych do kamienicy 

Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie

14 osoba fizyczna Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy 10 000

ul. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na 

wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz

 instalacji rynien i rur spustowych 

15 osoba fizyczna Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego 5 000

ganku budynku przy ul. Lewakowskiego 24

w Krośnie

16 Krośnieńska Biblioteka Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska 12 000

Publiczna w Krośnie Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie 

i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej 

w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie

Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego 

muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 

Razem 155 200

17 Kościół i Klasztor OO. 

Franciszkanów w Krośnie

5 000



Uzasadnienie 

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 

r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

 

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 106.160 zł, w tym: 

a) 44.205 zł – zwrot kosztów mediów (w związku ze sprzedażą budynku z zasobu 

Miasta i rozliczeniem przekazanych zaliczek),  

b) 31.245 zł – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych (karta podatkowa), 

c) 30.710 zł – dochody jednostek oświatowych – z tytułu organizacji kursów 

zawodowych, otrzymanej darowizny, najmu pomieszczeń oraz odszkodowania za 

zniszczone mienie.  

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 106.160 zł, w tym m.in.: 

a) 48.000 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222) 

(zwiększenie wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 

zgłoszonego w ramach Budżetu obywatelskiego - edycja 2019), 

b) 30.710 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na organizację zajęć i 

wydatki rzeczowe  (z uzyskanych dochodów),  

c) 14.300 zł – zwiększenie wydatków na odnowienie oznakowania poziomego dróg 

(do rozstrzygnięcia przetargu).  

d) 13.150 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła na wkład 

własny do projektu pn. Na ratunek muzealiom. Zakup wyposażenia Pracowni 

Konserwatorskiej. Instytucja otrzymała na ten cel dotację z Min. Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 25.000 zł. 

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po 

zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym: 

1) 20.000 zł – w ramach wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną przesunięcie z 

wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci szerokopasmowej 

na terenie Miasta Krosna (w tym budowę punktów dostępowych WiFi przy 

ul.Bursaki), 

2) 5.000 zł – w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej 

ewidencji zabytków – wprowadzenie zmiany zakresu prac na wniosek dotowanego, 

3) 250 zł – w ramach wydatków na koszty obsługi dot. Gospodarki odpadami 

wyodrębnienie wydatków na świadczenia (wypłatę ekwiwalentu dla pracowników). 

Proponowane autopoprawki w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować 

zmianą planowanego deficytu. 

 
Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 maja 2021 r. 
1. Plan dochodów budżetowych 429 526 912,31 zł 

2. Plan wydatków budżetowych 467 685 183,40 zł 

3. Planowany deficyt budżetu wynosi  38 158 271,09 zł 

4. Planowane na koniec 2021 r.  zadłużenie z tytułu 243 996 371,23 zł 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji   



komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych  
tytułów dłużnych  
   - w stosunku do planowanych dochodów                                     56,81% 

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 23 379 532,00 zł 

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych  
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami  
6. wskaźnik spłaty zobowiązań  8,43% 

 

 


