
Dz. Rozdz. Nazwa Doch.bieżące Doch.majątk.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 017 197,80

40001 Dostarczanie ciepła 5 017 197,80
6257 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europ. 5 017 197,80

750 Administracja publiczna 164 100,00 348 120,00
75023 Urzędy gminy 164 100,00 348 120,00

2057 Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środ.europ. 164 100,00
6257 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europ. 348 120,00

164 100,00 5 365 317,80
Razem 5 529 417,80

Dz. Rozdz. Nazwa Wyd. bieżące Wyd.majątk.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 017 197,80

40001 Dostarczanie ciepła 5 017 197,80
6057 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 5 017 197,80

Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów 
jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja 
sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych

5 017 197,80

750 Administracja publiczna 164 100,00 348 120,00
75023 Urzędy gminy 164 100,00 348 120,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia CG 164 100,00
6067 Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych CG 348 120,00

Cyfrowa Gmina

164 100,00 5 365 317,80
Razem 5 529 417,80

Dz. Rozdz. Nazwa Doch.bieżące Doch.majątk.
700 Gospodarka mieszkaniowa -900 000,00 

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -900 000,00 
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników  mająt. -900 000,00 

750 Administracja publiczna -400 000,00 
75023 Urzędy gminy -400 000,00 

6257 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europ. -400 000,00 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek 

nieposiad. osób. p. oraz wydatki związane z ich poborem
-900 000,00 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

-900 000,00 
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości -900 000,00 

-1 800 000,00 -400 000,00 
Razem -2 200 000,00 

Dochody

§ 1
Zwiększa się budżet gminy o kwotę 5.529.417,80 zł,  w sposób następujący:
Dochody

Wydatki

§ 2
1.Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.200.000,00 zł, zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę
1.830.000,00 zł,  dokonując jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 4.030.000,00  w sposób następujący:

Uchwała nr LII/   /22
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, art. 212 i art. 
216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2021 r., poz.305)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych,  uchwala co następuje:



Dz. Rozdz. Nazwa Wyd. bieżące Wyd.majątk.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 906 000,00

40001 Dostarczanie ciepła 906 000,00
6059 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 885 389,00
6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 20 611,00

Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów 
jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja 
sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych

926 000,80

600 Transport i łączność 420 000,00
60016 Drogi gminne 420 000,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 420 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119472R w km 0+000 do 0+116 w m-ci 
Wojtkowa

320 000,00

Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej Brzegi Dolne nr dz. 395/1 
(do MPGK Sp.zoo)

100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 000,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00
Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w 
Ustrzykach Dolnych

35 000,00

801 Oświata i wychowanie 200 000,00
80101 Szkoły podstawowe 200 000,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP nr 2 (wkład 
własny PŁII)

200 000,00

757 Obsługa długu publicznego 250 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego

250 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

250 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 000,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gm. Ustrzyki D. 5 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 000,00
6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00

Oświetlenie drogi w m-ci  Dźwiniacz Dolny 5 000,00
Oświetlenie drogi w m-ci  Daszówka 5 000,00
Oświetlenie drogi w m-ci  Ustjanowa Dolna 4 000,00

250 000,00 1 580 000,00
Razem 1 830 000,00

2. Wprowadza przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.760.697,94 zł  oraz przychody 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 ustawachw wysokości 
272.700,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu  w kwocie 4.030.000,00 budżetu dokonując jednocześniezmniejszenia 
przychodów z tytułu kredytu w banku komercyjnym o kwotę 3.397,94 zł.
3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 w sposób następujący:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.400.000,00 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z 
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 23.400.000,00 zł.

Wydatki



Plan 
1 825 516,00      

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 825 516,00      

992 Pożyczki krajowe  w tym: 485 516,00         

spłata rat pożyczki WFOŚiGW 48 280,00           

spłata rat pożyczki WFOŚiGW 24 824,00           

spłata rat pożyczki WFOŚiGW 372 412,00         

spłata rat pożyczki WFOŚiGW 40 000,00           

992 Kredyty krajowe w tym: 1 340 000,00      

spłata kredytu BGK 300 000,00         

spłata kredytu BGK 400 000,00         

spłata kredytu BGK 100 000,00         

spłata kredytu PBS Przemyśl 340 000,00         

spłata kredytu PBS Przemyśl 200 000,00         

Plan 

25 225 516,00
952 Pożyczki krajowe  w tym: 17 113 397,94

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

5 937 961,19 

906 Przychody 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

558 000,00 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 10 617 436,75 

952 Kredyty krajowe w tym 8 112 118,06

Kredyt w banku komercyjnym 8 112 118,06

4.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości  10.112.118,06 zł, na:
a)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości   2.000.000,00 zł,
b)  finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.286.602,06 zł,

d)    w roku 2025 w kwocie 450.000,00 zł,
e)     w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
f)    w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
g)    w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
h)      w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
i)      w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł. 

c)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  w wysokości   1.825.516,00 zł.
5.  Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości w tym:

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ Przychody ogółem

§ Rozchody ogółem

a)    w roku 2022 w kwocie 450.000,00 zł,
b)    w roku 2023 w kwocie 450.000,00 zł,
c)    w roku 2024 w kwocie 450.000,00 zł,

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.225.516,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie  1.825.516,00 zł, w sposób 
następujący:


