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

a) w dochodach gminy:

Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

756

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące 40 000,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 40 000,00

opłacanego w formie karty podatkowej

Razem rozdział 40 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące 60 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00

Razem rozdział 60 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące 203 147,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 203 147,00

Razem rozdział 203 147,00

Razem dział 303 147,00

801
80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące 280,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 280,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 280,00

Razem dział 280,00

Razem dochody gminy 303 427,00

b) w dochodach powiatu:

Dochody powiatu Zmniejszenia Zwiększenia

Klasyfikacja ( zł ) ( zł )

Dział,rozdz. Treść

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody od osób prawnych, od osób 

Autopoprawki

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

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Klasyfikacja 

Oświata i wychowanie

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem



75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące 54 457,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 54 457,00

Razem rozdział 54 457,00

Razem dział 54 457,00

Razem dochody powiatu 54 457,00

OGÓŁEM DOCHODY 357 884,00

OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach) 1 279 300,00 378 067,00

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

a) w wydatkach gminy:

Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

600
60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące 50 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00

Razem rozdział 50 000,00

Razem dział 50 000,00

750
75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 20 314,00

1) wydatki jednostek budżetowych 20 314,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 314,00

Razem rozdział 20 314,00

Razem dział 20 314,00

754

Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 50 000,00

dla OSP Polanka

(dotacja celowa inwestycyjna)

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 50 000,00

dla OSP Polanka

Razem rozdział 50 000,00 50 000,00

Razem dział 50 000,00 50 000,00

801
80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 280,00

1) wydatki jednostek budżetowych 280,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 280,00

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne

 i ochrona przeciwpożarowa

Klasyfikacja 

Oświata i wychowanie

Transport i łączność



Wydatki majątkowe 46 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 000,00

Miejski Zespół Szkół Nr 8, 46 000,00

ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej

Razem rozdział 46 280,00

Razem dział 46 280,00

921
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 1 916,00

1) wydatki jednostek budżetowych 1 916,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 900,00

Razem rozdział 1 916,00

92118 Muzea

Wydatki bieżące 230 251,00

1) dotacje na zadania bieżące 230 251,00

Wydatki majątkowe 156 800,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 156 800,00

Muzeum Rzemiosła - Park Kulturowy Wzgórze 86 800,00

Staromiejskie w Krośnie

Muzeum Rzemiosła - Modernizacja części pomieszczeń 70 000,00

w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie

(dotacja celowa inwestycyjna)

Razem rozdział 387 051,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 83 150,00

1) wydatki jednostek budżetowych 83 150,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 400,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 750,00

Wydatki majątkowe 86 800,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 800,00

Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie 86 800,00

Razem rozdział 169 950,00

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 40 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 40 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00

Wydatki majątkowe 70 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00

Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy 70 000,00

przy ul. Słowackiego w Krośnie

Razem rozdział 110 000,00

Razem dział 281 866,00 387 051,00

Razem wydatki gminy 331 866,00 553 645,00

b) w wydatkach powiatu:

600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Transport i łączność



Wydatki majątkowe 166 000,00 120 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 166 000,00 120 000,00

Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna 166 000,00

w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 

do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową 

oraz budową infrastruktury technicznej

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 40 000,00

Rzeszowskiej i Sportowej w Krośnie

Budowa zatoki postojowej w ciągu DK28 w Krośnie 80 000,00

Razem rozdział 166 000,00 120 000,00

Razem dział 166 000,00 120 000,00

801
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące 6 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00

Razem rozdział 6 000,00

Razem dział 6 000,00

854
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

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 6 000,00

921
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące 113 382,00

1) dotacje na zadania bieżące 113 382,00

Razem rozdział 113 382,00

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące 26 460,00

1) dotacje na zadania bieżące 26 460,00

Razem rozdział 26 460,00

92116 Biblioteki

Wydatki bieżące 42 263,00

1) dotacje na zadania bieżące 42 263,00

Razem rozdział 42 263,00

Razem dział 182 105,00

Razem wydatki powiatu 172 000,00 308 105,00

OGÓŁEM WYDATKI 503 866,00 861 750,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) 5 242 266,00 4 341 033,00

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

 autopoprawek.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/   /21

Rady Miasta Krosna

z dnia 28 czerwca 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

85403 Gmina Miejska Kompleksowa termomodernizacja celowa 105 000

Przemyśl budynków szkolnych w Krośnie

i Przemyślu

(dotacja celowa inwestycyjna)

92109 Regionalne Centrum działalność bieżąca podmiotowa 198 382

Kultur Pogranicza

92110 Biuro Wystaw działalność bieżąca podmiotowa 38 960

Artystycznych

92116 Krośnieńska Biblioteka działalność bieżąca podmiotowa 42 263

Publiczna

92118 Muzeum Rzemiosła działalność bieżąca podmiotowa 241 151

92118 Muzeum Rzemiosła Muzeum Rzemiosła - Park  celowa 86 800

Kulturowy Wzgórze Staromiejskie 

w Krośnie

(dotacja celowa inwestycyjna)

92118 Muzeum Rzemiosła Muzeum Rzemiosła - Modernizacja celowa 70 000

części pomieszczeń w kamienicy

przy ul. Słowackiego w Krośnie

(dotacja celowa inwestycyjna)

B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

75412 OSP Polanka Zakup samochodu celowa 50 000

ratowniczo-gaśniczego

dla OSP Polanka

(dotacja celowa inwestycyjna)

80104 Terapeutyczne działalność bieżąca podmiotowa 12 000

Niepubliczne Przedszkole

"Guziczek"

80104 Niepubliczne działalność bieżąca podmiotowa 10 000

Przedszkole "Mali Odkrywcy"

80149 Niepubliczne działalność bieżąca podmiotowa 21 000 21 000

Przedszkole "Stokrotka"

80149 Niepubliczne działalność bieżąca podmiotowa 10 000

Przedszkole Integracyjne

"Planeta 21"

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych



80149 Niepubliczne działalność bieżąca podmiotowa 12 000

Integracyjne

Przedszkole "Motylek"

90001 Rejonowy Związek  na dofinansowanie działań celowa 40 800

Spółek Wodnych związanych z bieżącym 

w Krośnie utrzymaniem wód i urządzeń

wodnych na terenie Krosna

90005 osoby fizyczne na dofinansowanie kosztów celowa 20 000

inwestycji służących 

ochronie powietrza

(dotacja celowa inwestycyjna)

90095 Rodzinne Ogrody na poprawę infrastruktury celowa 3 500

Działkowe na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Miasta Krosna na terenie Miasta Krosna

92105 dla podmiotów na organizację imprez kulturalnych celowa 25 000

wybieranych w trybie w mieście 

ustawy o działalności

pożytku publicznego

i wolontariacie



Uzasadnienie 

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

 

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 357.884 zł, w tym: 

1) 257.604 zł – szacowane ponadplanowe wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

2) 60.000 zł – ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób 

fizycznych, 

3) 40.000 zł – ponadplanowe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 

4) 280 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu odszkodowania za zniszczone 

mienie. 

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 357.884 zł, co wynikać będzie z 

dokonania: 

1. zwiększeń na kwotę 861.750 zł, w tym m.in.: 

1) 287.290 zł – zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, w tym na 

wprowadzenie regulacji wynagrodzeń od dnia 1 lipca br. oraz zwiększenie 

zakresu zadań realizowanych przez Muzeum Rzemiosła. Środki dla pozostałych 

jednostek, w tym Urzędu Miasta uruchomione będą z rezerwy celowej, 

2) 80.000 zł – Budowa zatoki postojowej w ciągu DK 28 w Krośnie (budowa zatoki 

służącej kontroli masy pojazdów poruszających się drogą krajową), 

3) 50.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg wewnętrznych, w tym Remont 

parkingu przy ul.Legionów w Krośnie. Zadanie z wniosku Dzielnicy Śródmieście 

w ramach budżetu 50/50 po rozliczeniu środków za 2020 r., w tym 25.000 zł z 

puli dzielnicy,  

4) 46.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki 

parkingowej (zwiększenie środków na zadanie do wartości kosztorysowej w 

związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji), 

5) 40.000 zł – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i 

Sportowej w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej),     

6) 20.314 zł – wydatki na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. 

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= 

KROSNO (płatność II raty dokumentacji). Środki na ten cel zabezpieczono w 

uchwale o wydatkach niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca br.. 

W związku z przedłużającą się procedurą konkursową o dofinansowanie tego 

projektu ze środków MFEOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w założonym terminie i konieczne 

jest zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie,    

1) zmniejszeń na kwotę 503.866 zł, w tym m.in. 166.000 zł - oszczędności 

poprzetargowe dot. Dobudowy drugiej jezdni obwodnicy drogi krajowej nr 28 na 

odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową 

oraz budową infrastruktury technicznej (środki będą przesunięte na zadania 

„drogowe”). 



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

zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym: 

1) 281.866 zł – wydatki bezpośrednie Miejskiego Konserwatora Zabytków na 

realizację zadań dotyczących ochrony zabytków i opieką nad zabytkami przesuwa 

się na dotacje dla Muzeum Rzemiosła, w związku z powierzeniem od 1 sierpnia br. 

tej jednostce zadań w tym zakresie, w tym: 

a) 156.800 zł – dotacje celowe na zadania inwestycyjne, w tym: 

- 86.800 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie, 

- 70.000 zł – Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul.Słowackiego 

w Krośnie, 

b) 125.066 zł – dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych w zakresie 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

2) 50.000 zł – przesuwa się środki na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Polanka z wydatków dotacyjnych na wydatki bezpośrednie (Miasto aplikuje do  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 

dofinansowanie zakupu samochodu ze środków funduszu),   

3) 6.000 zł – w ramach wydatków Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 

przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. 

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować 

zmianą planowanego deficytu. 

 
Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 czerwca 2021 r. 

1. Plan dochodów budżetowych 429 396 170,88 zł 

2. Plan wydatków budżetowych 467 554 441,97 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                                     56,82% 

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% 

  
 

 
  

 


