
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

801
80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące 300,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00

zwrot kosztów  Akademia Chóralna

Razem rozdział 300,00

Razem dział 300,00

851
85195 Pozostała działalność

dochody bieżące 7 196,00

Wpływy z różnych dochodów 7 196,00

refundacja kosztów za transport osób do punktów szczepień 7 196,00

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz za organizację

punktu informacji telefonicznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Razem rozdział 7 196,00

Razem dział 7 196,00

Razem dochody gminy 7 496,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

dochody majątkowe 160 000,00

Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje 160 000,00

 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Ochrona zdrowia

projekt

§ 1.

uchwala się, co następuje:

    UCHWAŁA   Nr XXXV/   /21

Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

2020 r. poz.713 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)

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Oświata i wychowanie

Transport i łączność
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z Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. 

Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28”

Razem rozdział 160 000,00

Razem dział 160 000,00

801 Oświata i wychowanie
80115 Technika

dochody bieżące 3 294,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 294,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 3 294,00

80120 Licea ogólnokształcące

dochody bieżące 9 393,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 250,00

zwrot kosztów  Akademia Chóralna

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 143,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 9 393,00

Razem dział 12 687,00

854
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

dochody bieżące 17 500,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 17 500,00

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 205

EOG: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych 

w Krośnie i Przemyślu

dochody majątkowe 1 101 800,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 1 101 800,00

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
EOG: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych 

w Krośnie i Przemyślu

Razem rozdział 1 119 300,00

Razem dział 1 119 300,00

Razem dochody powiatu 1 279 300,00 12 687,00

Edukacyjna opieka wychowawcza



OGÓŁEM DOCHODY 1 279 300,00 20 183,00

Wydatki gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

600
60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 250 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 250 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250 000,00

Razem rozdział 250 000,00

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe 30 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00

Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie 30 000,00

Razem rozdział 30 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe 400 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00

Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei 400 000,00

w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 

od 0+000 do 0+130 w Krośnie

Razem rozdział 400 000,00

Razem dział 680 000,00

630
63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 360 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 360 000,00

Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach 60 000,00

Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie 300 000,00

Razem rozdział 360 000,00

Razem dział 360 000,00

710
71035 Cmentarze

Wydatki majątkowe 75 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00

Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie 75 000,00

Razem rozdział 75 000,00

Razem dział 75 000,00

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

Wydatki bieżące 23 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 23 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 000,00

Transport i łączność

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Turystyka



Wydatki majątkowe 92 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 000,00

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 92 000,00

poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna

Razem rozdział 115 000,00

Razem dział 115 000,00

754
75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 11 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00

Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna 11 000,00

Razem rozdział 11 000,00

Razem dział 11 000,00

801
80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 300,00

1) wydatki jednostek budżetowych 300,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00

Wydatki majątkowe 272 049,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 272 049,00

Modernizacja infrastruktury sportowej 272 049,00

przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

Razem rozdział 272 049,00 300,00

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące 22 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 22 000,00

Razem rozdział 22 000,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące 21 000,00 43 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 21 000,00 43 000,00

Razem rozdział 21 000,00 43 000,00

Razem dział 315 049,00 43 300,00

851
85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 7 196,00

1) wydatki jednostek budżetowych 7 196,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 196,00

Razem rozdział 7 196,00

Razem dział 7 196,00

Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



900
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 120 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych 80 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 000,00

2) dotacje na zadania bieżące 40 800,00

Razem rozdział 120 800,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące 12 500,00

1) wydatki jednostek budżetowych 12 500,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00

Razem rozdział 12 500,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące 11 000,00 7 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 7 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 7 000,00

Razem rozdział 11 000,00 7 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe 20 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 20 000,00

ochronie powietrza

(dotacja celowa inwestycyjna)

Razem rozdział 20 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe 20 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół 20 000,00

Razem rozdział 20 000,00

90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 9 500,00

1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 200,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

3) dotacje na zadania bieżące 3 500,00

Razem rozdział 9 500,00

Razem dział 33 000,00 167 800,00

921
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 25 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 25 000,00

Razem rozdział 25 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Wydatki majątkowe 29 460,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 460,00

Modernizacja infrastruktury domu kultury 29 460,00

w Krośnie (ze środków RFIL)

Razem rozdział 29 460,00

92118 Muzea

Wydatki bieżące 10 900,00

1) dotacje na zadania bieżące 10 900,00

Razem rozdział 10 900,00

Razem dział 29 460,00 35 900,00

926
92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe 60 000,00 103 440,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 103 440,00

Modernizacja stadionu sportowego 60 000,00 103 440,00

przy ul.Legionów w Krośnie 

Razem rozdział 60 000,00 103 440,00

Razem dział 60 000,00 103 440,00

Razem wydatki gminy 437 509,00 1 598 636,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki bieżące 350 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 350 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350 000,00

Wydatki majątkowe 2 011 891,00 1 410 460,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 011 891,00 1 410 460,00

Przebudowa ul. Suchodolskiej w Krośnie 200 000,00

Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 360 000,00

Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej 591 000,00

do ul. Witosa w Krośnie

Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna 590 000,00

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 (ze środków RFIL)

Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna 627 431,00

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

Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap (ze środków RFIL) 619 460,00

Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap 434 460,00

Razem rozdział 2 011 891,00 1 760 460,00

Razem dział 2 011 891,00 1 760 460,00

Transport i łączność

Kultura fizyczna



750
75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00

Razem rozdział 10 000,00

Razem dział 10 000,00

801
80115 Technika

Wydatki bieżące 3 294,00

1) wydatki jednostek budżetowych 3 294,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 110,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 184,00

Wydatki majątkowe 130 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00

Zespół Szkół Mechanicznych, 80 000,00

ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, 50 000,00

ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku

Razem rozdział 130 000,00 3 294,00

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące 9 393,00

1) wydatki jednostek budżetowych 9 393,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 393,00

Wydatki majątkowe 50 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 50 000,00

Dwujęzycznymi, ul. P.Skargi 2 - modernizacja budynku

Razem rozdział 50 000,00 9 393,00

Razem dział 180 000,00 12 687,00

854
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki bieżące 25 000,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 25 000,00

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

Kompleksowa termomodernizacja budynków 25 000,00

szkolnych w Krośnie i Przemyślu

udział UE 17 500,00

udział krajowy 7 500,00

Wydatki majątkowe 2 076 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 076 000,00

a) wydatki na programy finansowane z udziałem 2 076 000,00

Oświata i wychowanie

Administracja publiczna

Edukacyjna opieka wychowawcza



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

Kompleksowa termomodernizacja budynków 2 076 000,00

szkolnych w Krośnie i Przemyślu

udział UE 1 101 800,00

w tym:

dotacja celowa inwestycyjna 105 000,00

udział krajowy 974 200,00
Razem rozdział 2 101 000,00

Razem dział 2 101 000,00

900
90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące 8 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 8 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00

Razem rozdział 8 000,00

Razem dział 8 000,00

921
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące 85 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 85 000,00

Razem rozdział 85 000,00

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące 12 500,00

1) dotacje na zadania bieżące 12 500,00

Razem rozdział 12 500,00

Razem dział 97 500,00

Razem wydatki powiatu 4 300 891,00 1 880 647,00

OGÓŁEM WYDATKI 4 738 400,00 3 479 283,00

III. W uchwale Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie

uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



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 85 000

Kultur Pogranicza

92110 Biuro Wystaw działalność bieżąca podmiotowa 12 500

Artystycznych

92118 Muzeum Rzemiosła działalność bieżąca podmiotowa 10 900

B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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"

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

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych

1043



92105 dla podmiotów na organizację imprez kulturalnych celowa 25 000

wybieranych w trybie w mieście 

ustawy o działalności

pożytku publicznego

i wolontariacie



Uzasadnienie 

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

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

 

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 1.259.117 zł, co 

wynikać będzie z dokonania: 

1. zwiększeń na kwotę 20.183 zł, w tym: 

1) 12.987 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu najmu pomieszczeń 

i zwrotu kosztów Akademii Chóralnej, 

2) 7.196 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji 

kosztów transportu osób do punktów szczepień; 

2. zmniejszeń na kwotę 1.279.300 zł, w tym: 

1) 1.119.300 zł – środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków 

szkolnych w Krośnie i Przemyślu (w związku z nieuzyskaniem dofinansowania),  

2) 160.000 zł – dotacja z Gminy Jedlicze na dofinansowanie zadania pn. Budowa 

połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (w związku z wydłużeniem terminu 

realizacji zadania środki w bieżącym roku nie będą wykorzystane i planowane 

jest podpisanie aneksu do umowy z Gminą Jedlicze o zabezpieczenie środków 

na 2022 r.).  

Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o 1.259.117 zł, co wynikać będzie z 

dokonania: 

1. zwiększeń na kwotę 3.479.283 zł, w tym m.in.: 

1) 619.460 zł – Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap (środki z RFIL). 

Wprowadza się środki z RFIL na współfinansowanie tego zadania, w tym 

zwiększa się o 185.000 zł konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie 

nawierzchni na odcinku od ul.Prządki do ul.Granicznej, a kwotę 434.460 zł 

wprowadza się w związku z wycofaniem środków własnych Miasta, 

2) 600.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg, 

3) 591.000 zł – Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie 

(zwiększenie środków do rozstrzygnięcia przetargu),  

4) 400.000 zł – Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 

1+427 do 1+454 i ul.Prządki w km od 0+000 do 0+130 (zabezpieczenie wkładu 

własnego Miasta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie), 

5) 300.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (na wykonanie II 

etapu przebudowy ul.Grodzkiej od ul.Tkackiej w kierunku Placu Konstytucji 3 

Maja),        

6) 200.000 zł – Przebudowa ul.Suchodolskiej w Krośnie (położenie nowej nakładki 

i modernizacja części chodnika na odcinku od ronda w kierunku Głowienki). 

Zadanie z wniosku Dzielnicy Suchodół po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., 

w tym 100.000 zł z puli dzielnicy, 

7) 115.000 zł – Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta 

Krosna (wydatki inwestycyjne i bieżące dot. budynków Urzędu przy ulicach: 



Staszica, Lwowskiej, Prochowni i Grodzkiej, w tym m.in. uzupełnienie 

oporęczowania, montaż oznakowania ciągów komunikacyjnych i urządzeń 

wizualno-dotykowych ułatwiających osobom z dysfunkcją narządu wzroku i 

słuchu poruszanie się i komunikowanie),  

8) 108.400 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na 

zapewnienie udziału własnego w związku z uzyskanym dofinansowaniem, w tym 

dla: 

a) 85.000 zł – RCKP m.in. na organizację koncertów, spotkania teatralne, 

działania skierowane dla dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół, szkolenia 

pracowników z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, prowadzenie 

warsztatów rzemieślniczych i promocję kulturalną miasta (na które instytucja 

uzyskała dofinansowanie z Min. Kultury, DNiS oraz Urzędu 

Marszałkowskiego w łącznej wysokości 139.390 zł),   

b) 12.500 – BWA na organizację szkoleń dla pracowników instytucji kultury z 

miasta Krosna oraz animatorów w celu podniesienia kwalifikacji kadry 

pracującej w kulturze i wymianę doświadczeń (instytucja otrzymała 

dofinansowanie z Min. Kultury, DNiS w wysokości 35.000 zł),    

c) 10.900 zł – Muzeum Rzemiosła, w tym 10.000 zł na wykonanie filmu 

„Cisowski” (instytucja otrzymała dofinansowanie z Podkarpackiej Kroniki 

Filmowej w wysokości 9.000 zł). Ponadto zwiększa się dotację o 900 zł w 

związku z przystąpieniem do PPK, 

9)  103.440 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów - na 

opracowanie dokumentacji projektowej budowy trybuny od strony ul.Legionów. 

Środki na ten cel zabezpieczone były uchwałą w sprawie wydatków 

niewygasających, jednak wykonawca nie zakończył prac projektowych w terminie 

i konieczne jest zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie na rozliczenie 

umowy z wykonawcą,  

10) 80.000 zł – na prace remontowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta,  

11) 75.000 zł – Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie (na wykonanie 

alejki przy zabytkowej bramie oraz przy budynku domu przedpogrzebowego 

cmentarza przy ul.Wyszyńskiego),   

12) 60.000 zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach 

(zwiększenie wydatków w związku z planowanym profilowaniem trasy 

narciarskiej od górnej stacji do trzeciej podpory wyciągu),   

13) 40.800 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na 

dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń 

wodnych na terenie Miasta, w tym na bieżącą konserwację rowu zlokalizowanego 

na działce nr ew. 509/2, obręb Polanka, wraz z remontem przepustów i 

przyczółków w ciągu ul.Jesionowej i ul.Krótkiej (zadanie z wniosku Dzielnicy 

Polanka po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., w tym 20.400 zł z puli dzielnicy),   

14) 30.000 zł – Budowa parkingu przy ul.ks.J.Popiełuszki w Krośnie (zadanie z 

wniosku Dzielnicy Polanka po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., w tym 15.000 

zł z puli dzielnicy),   



15) 25.000 zł – zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w 

mieście (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie),  

16) 20.000 zł – zwiększenie środków na dotacje dla osób fizycznych – na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (wymiany 

kotłów c.o.), 

17) 20.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych w dzielnicy Suchodół (w tym 3 – w 

środkowej części ul. Suchodolskiej i 1 - przy moście na potoku Badoń przy 

ul.Wyszyńskiego).  Zadanie z wniosku Dzielnicy Suchodół po rozliczeniu budżetu 

50/50 za 2020 r., w tym 10.000 zł z puli dzielnicy, 

18) 12.987 zł – zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych 

(finansowane z uzyskanych dochodów), 

19) 11.000 zł – Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna (na zakup i 

montaż dwóch stałopozycyjnych kamer w rejonie krośnieńskiego Rynku),  

20) 10.000 zł – wydatki na zatrudnienie inspektora nadzoru w ramach zadania 

dotyczącego likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków 

PFRON, 

21) 7.196 zł – wydatki na dowóz osób do punktów szczepień (refundowane z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), 

22) 7.000 zł – Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic T.Kościuszki i J.Piłsudskiego 

w Krośnie. Zadanie z wniosku Osiedla Południe po rozliczeniu budżetu 50/50 za 

2020 r.,  w całości finansowane z puli osiedla; 

2. zmniejszeń na kwotę 4.738.400 zł, w tym m.in.: 

1) 2.101.000 zł – wydatki na projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja 

budynków szkolnych w Krośnie i Przemyślu (odstąpienie od realizacji zadania w 

związku z nieuzyskaniem dofinansowania), 

2) 1.217.431 zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna 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 

(oszczędności poprzetargowe), w tym ze środków RFIL – 590.000 zł, które 

skierowane będą na inne zadania,    

3) 434.460 zł – Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap (wycofanie środków 

własnych Miasta w związku z przesunięciem środków z RFIL na 

współfinansowanie inwestycji, wynikających z oszczędności poprzetargowych 

dot. innych zadań,),  

4) 360.000 zł – Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (przesunięcie 

środków na 2022 r.), 

5) 272.049 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół 

Nr 2 w Krośnie (przesunięcie środków na 2022 r.), 

6)  80.000 zł – Zespół Szkół Mechanicznych, ul.Tysiąclecia 5 – modernizacja 

budynku (czasowe wstrzymanie realizacji zadania w dotychczasowym zakresie 

– modernizacji kotłowni szkoły w związku z planowanym podłączeniem budynku 

do sieci ciepłowniczej), 



7) 60.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów (oszczędności 

poprzetargowe dot. budowy oświetlenia stadionu), 

8) 50.000 zł – Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul.Bohaterów Westerplatte 20 

– modernizacja budynku (czasowe wstrzymanie realizacji zadania – projektu 

modernizacji strzelnicy kulowej), 

9) 50.000 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.P.Skargi 

2 – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. II etapu 

modernizacji pokrycia dachowego),  

10) 29.460 zł – Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie (oszczędności 

poprzetargowe dot. budowy instalacji fotowoltaicznej i pętli indukcyjnej na 

budynku ArtKina),   

11) 20.500 zł – oszczędności poprzetargowe dot. letniego utrzymania dróg i 

chodników, 

12) 11.000 zł – oszczędności poprzetargowe dot. koszenia traw na 

niezagospodarowanych działkach Miasta, 

13) 6.000 zł – oszczędności dot. utrzymania szaletów miejskich (w związku ze 

zleceniem zadania spółdzielni socjalnej), 

14) 3.500 zł – dotacje na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych 

na terenie Miasta (wolna kwota planu).   

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

zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym środki w wysokości 43.000 zł – w ramach 

dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesuwa się pomiędzy 

podmiotami, dostosowując do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych. 

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 428 981 429,88 zł 

2. Plan wydatków budżetowych 467 139 700,97 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                                     56,88% 

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% 

  
 


