
Dział Rozdział § Nazwa Wyd. bieżące Wyd.majątkowe

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 440 640,00
85395 Pozostała działalność 440 640,00

3110 Świadczenia społeczne DW 432 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DW 7 000,00
4110 Składki na FUS DW 1 203,30
4120 Składki na FP DW 171,50
4300 Zakup usług pozostałych 265,20

Plan 
1 907 266,00        

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 907 266,00        
992 Pożyczki krajowe  w tym: 467 266,00           

spłata rat pożyczki WFOŚiGW 36 210,00             
spłata rat pożyczki WFOŚiGW 18 644,00             
spłata rat pożyczki WFOŚiGW 372 412,00           
spłata rat pożyczki WFOŚiGW 40 000,00             

992 Kredyty krajowe w tym: 1 440 000,00        
spłata kredytu BGK 300 000,00           
spłata kredytu BGK 400 000,00           
spłata kredytu BGK 100 000,00           
spłata kredytu BGK 100 000,00           
spłata kredytu PBS Przemyśl 340 000,00           
spłata kredytu PBS Przemyśl 200 000,00           

1.Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 440.640,00 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu o kwotę
440.640,00  w sposób następujący:
Wydatki

§ 1

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę w wysokości 440.640,00 zł na 
pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 440.640,00 zł.

3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023 w sposób następujący:
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.440.640,00 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 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,  wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 11.440.640,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.347.960,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie  1.907.266,00 zł, w sposób 
następujący:

§ Rozchody ogółem

Uchwała nr  LXII//22
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 5 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2022 r. poz.559) 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:



Plan 
13 347 906,00

905 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 
ustawach

2 861 216,18

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

793 764,16 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 445 340,00 
902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej

186 000,00 

952 Kredyty krajowe w tym 8 061 585,66
Kredyt w banku komercyjnym 8 061 585,66

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

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

§ Przychody ogółem


