
  

 

DRUK 308                                                                                                                                 

  PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 17 marca 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 2021 r.  poz. 1372 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 156.539,00 zł z tego:  

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 35.000,00 zł: 

a) rozdział 01095 Pozostała działalność: 35.000,00 zł: 

- dochody bieżące: 30.000,00 zł w tym: § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 30.000,00 zł, 

- dochody majątkowe: 5.000,00 zł w tym: § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych: 5.000,00 zł; 

2) dział 852 Pomoc społeczna: 98.339,00 zł: 

   a) rozdział 85295 Pozostała działalność: 98.339,00 zł:  

- dochody bieżące: 98.339,00 zł, w tym: § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: 98.339,00 zł; 

3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 23.200,00 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 23.200,00 zł: 

- dochody bieżące: 23.200,00 zł w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 23.200,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243.539,00 zł z tego:  

1) dział 600 Transport i łączność: 66.000,00 zł: 

a) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 60.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 60.000,00 zł, w tym dotacje: 60.000,00 zł; 

b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 6.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 6.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.000,00 zł, 

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska: 6.000,00 zł: 

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 6.000,00 zł 

- wydatki bieżące: 6.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.000,00 zł; 

3) dział 852 Pomoc społeczna: 98.339,00 zł: 

   a) rozdział 85295 Pozostała działalność: 98.339,00 zł:  

- wydatki bieżące: 98.339,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 96.431,00 zł, wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 808,00 zł;  wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

1.100,00 zł, 

4) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 23.200,00 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 23.200,00 zł: 



  

 

- wydatki bieżące: 23.200,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23.200,00 zł; 

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 50.000,00 zł: 

a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 15.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 15.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 15.000,00 zł; 

b) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska: 5.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 5.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.000,00 zł; 

c) rozdział 90095 Pozostała działalność: 30.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 6.000,00 zł, 

- wydatki bieżące: 24.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 24.000,00 zł. 

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

2022 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy budżetu w wysokości: 6.920.752,94  zł zostanie 

pokryty: 

1) Przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.203.872,00 zł, 

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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: 

1.520.511,53 zł, 

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków: 4.597,06 zł, 

4) przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 4.191.772,35 zł. 

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3  do budżetu w sprawie przychodów i rozchodów w 2022 r., który stanowi 

załącznik nr 1  do niniejszej uchwały:  

1) zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o kwotę: 87.000,00 zł. 

§ 5. 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 2 do 

niniejszej uchwały. 

1) Ustala się dotację celową dla Powiatu Brzeskiego w kwocie: 60.000,00 zł.  

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2022 r., który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:  

1) ustala się plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1143 O przy szkole podstawowej w m. 

Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w 

kwocie: 60.000,00 zł, 

2) ustala się plan na zadanie pn. ”Doposażenie placu zabaw w m. Raciszów” w kwocie: 6.000,00 zł. 

§ 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 010 dochody bieżące 30.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. 

Dział 010 dochody majątkowe 5.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. 

Dział 852 dochody bieżące 98.339,00 zł – wg informacji Wojewody Opolskiego o dotacjach. 

Dział 853 dochody bieżące: 23.200,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. 

 

WYDATKI: 

I. Zwiększenie wydatków: 

Dział 600 – wydatki majątkowe 60.000,00 zł – dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej 1143 O przy szkole podstawowej w m. Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla 

pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

Dział 600 – wydatki bieżące 6.000,00 zł - projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 

2020-2022” – sołectwo Nowy Świat - remont części drogi gminnej ( w tym wkład własny 1.000,00 zł). 

Dział 754 – wydatki bieżące 6.000,00 zł - projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 

2020-2022” – sołectwo Błota – zakup defibrylatora dla OSP Błota ( w tym wkład własny 1.000,00 zł). 

Dział 852 – wydatki bieżące 98.339,00 zł – wg decyzji Wojewody Opolskiego. 

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

Dział 900 – wydatki majątkowe 6.000,00 zł - projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w 

latach 2020-2022” – sołectwo Raciszów – doposażenie placu zabaw ( w tym wkład własny 1.000,00 zł). 

Dział 900 – wydatki bieżące 44.000,00 zł w tym: 24.000,00 zł - projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” z tego: 6.000,00 zł – sołectwo Mąkoszyce, 6.000,00 zł – sołectwo 

Rogalice, 6.000,00 zł – sołectwo Śmiechowice, 6.000,00 zł – sołectwo Tarnowiec. 


