
  

 

DRUK 305  

PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 06 kwietnia 2022r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) , Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.857,90 zł z tego:  

1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 1.363,90 zł: 

a) rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych: 1.363,90 zł: 

- dochody bieżące: 1.363,90 zł w tym: § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 1.363,90 zł; 

2) dział 801 Oświata i wychowanie: 81.506,00 zł: 

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 63.760,00 zł: 

- dochody bieżące: 63.760,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 63.760,00 zł, 

b) rozdział 80104 Przedszkola: 11.214,00 zł: 

- dochody bieżące: 11.214,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 11.214,00 zł, 

c) rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 508,00 zł: 

- dochody bieżące: 508,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 508,00 zł, 

d) rozdział 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: 6.024,00 zł: 

- dochody bieżące: 6.024,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 6.024,00 zł; 

3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 57.578,00 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 57.578,00 zł: 

- dochody bieżące: 57.578,00 zł w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 57.578,00 zł; 

4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 4.480,00 zł: 

a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 4.480,00 zł: 

- dochody bieżące: 4.480,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 4.480,00 zł. 

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 5.930,00 zł: 

a) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 5.930,00 zł: 

- dochody bieżące: 5.930,00 zł w tym: § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych: 5.930,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.857,90 zł z tego:  

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 81.506,00 zł: 



  

 

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 63.760,00 zł: 

- wydatki bieżące: 63.760,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 25.760,00 zł, dotacje: 

38.000,00 zł, 

b) rozdział 80104 Przedszkola: 11.214,00 zł: 

- wydatki bieżące: 11.214,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11.214,00 zł, 

c) rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 508,00 zł: 

- wydatki bieżące: 508,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 508,00 zł, 

d) rozdział 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: 6.024,00 zł: 

- wydatki bieżące: 6.024,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.012,00 zł, dotacje: 

3.012,00 zł; 

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 57.578,00 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 57.578,00 zł: 

- wydatki bieżące: 57.578,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 56.678,00 zł, wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych: 900,00 zł; 

3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 4.480,00 zł: 

a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 4.480,00 zł: 

- wydatki bieżące: 4.480,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.480,00 zł; 

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.293,90 zł: 

a) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 7.293,90 zł: 

- wydatki bieżące: 7.293,90 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.293,90 zł; 

§ 3. W uchwale nr XXVIII/263/2021 z dnia 16 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2022 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku 

budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 1.000.000,00 zł. 

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5  do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 5. W załączniku nr 7 do budżetu w sprawie Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

Gminy Lubsza, dokonuje się zamiany nazwy zadania „Modernizacja boiska sportowego w Mąkoszycach”. 

Ustala się nową nazwę „Budowa boiska w Mąkoszycach”. 

§ 6 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do: 

 

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

 

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych 

przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 



  

 

Uzasadnienie  

DOCHODY: 

I. Zwiększenie dochodów: 

Dział 801 dochody bieżące 81.506,00 zł – wg informacji Wojewody Opolskiego o dotacjach. 

Dział 853 dochody bieżące: 57.578,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. 

Dział 853 dochody bieżące 4.480,00 zł – wg informacji Wojewody Opolskiego o dotacjach. 

Dział 900 dochody bieżące 5.930,00 – środki z NFOŚiGW - na usuwanie odpadów rolniczych. 

 

WYDATKI: 

I. Zwiększenie wydatków: 

Dział 801 – wydatki bieżące 81.506,00 zł: - w tym 41.012,00 zł dotacja dla PSP w Michałowicach, 

Dział 853 wydatki bieżące: 57.578,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. 

Dział 854 – wydatki bieżące 4.480,00 – OPS w Lubszy. 

Dział 900 – wydatki bieżące 7.293,90 zł – na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. 

 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 


