
Dział Rozdział § Nazwa Doch. bieżące Doch.majątkowe

600 Transport i łączność 50 000,00

60016 Drogi gminne 50 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

50 000,00

Umowa z Nadleśnictwem Ustrzyki D - refundacja wydatków poniesionych w 2022r.

750 Administracja publiczna 139 814,10

75095 Pozostała działalność 139 814,10

6208 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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

118 841,99

6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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

20 972,11

0,00 189 814,10

Razem 189 814,10

Dział Rozdział § Nazwa Wyd. bieżące Wyd.majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00

Zakup nieruchomości w m-ci Równia (nr ewid. 145/83) 8 500,00

750 Administracja publiczna 165 314,10

75095 Pozostała działalność 165 314,10

6058 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 118 841,99

6059 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 20 972,11

6059 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład wł.) 25 500,00

Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy 
sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do 
szlaku rowerowego Green Velo

165 314,10

801 Oświata i wychowanie 16 000,00
80101 Szkoły podstawowe 16 000,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00
Ogrodzenie boiska i piłkochwyt SP Wojtkowa 16 000,00

0,00 189 814,10

Razem 189 814,10

Zwiększa się budżet gminy o kwotę 189.914,10 zł,  w sposób następujący:

Wydatki

Dochody

§ 2

§ 1

1.Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 1.252.295,41 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu o kwotę
1.252.259,41  w sposób następujący:

Uchwała nr  LXIII/   /23
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 19 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 2022 r., poz.1634)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych,  uchwala co następuje:



Dział Rozdział § Nazwa Wyd. bieżące Wyd.majątkowe

630 Turystyka 1 252 259,41 
63095 Pozostała działalność 1 252 259,41 

6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1 252 259,41 

Całoroczny kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej 250 000,00 
Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie 1 002 259,41 

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           

Plan 
14 600 165,41

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

4 113 475,59

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

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.600.165,41 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie  1.907.266,00 zł, w sposób 
następujący:

§ Rozchody ogółem

§ Przychody ogółem

Wydatki

2. Zwiększa się 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 o kwotę w wysokości 1.252.259,41 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 1.252.259,41 
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 12.692.899,41 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 12.692.899,41 zł



Było:
Lp. Nazwa

 Dochody         
bieżące 

 Dochody majątkowe 

852 Pomoc społeczna 2 063 535,00            -                                   

Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 1 168 430,00            

Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych 821 410,00               

Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 375,00                      

Wpływy z usług (opłaty Senior+) 58 320,00                 

Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 15 000,00                 

855 Rodzina 9 424 041,00            

Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 8 577 600,00            

Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 102 441,00               

Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 70 000,00                 

Wpływy z pozostałych odsetek 13 000,00                 

Dochody jednostek budżetowych-Żłobek  (wpł.z usług) 661 000,00               

Ma być

Lp. Nazwa
 Dochody         
bieżące 

 Dochody majątkowe 

852 Pomoc społeczna 2 062 975,00            -                                   

Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 1 167 870,00            

Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych 821 410,00               

Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 375,00                      

Wpływy z usług (opłaty Senior+) 58 320,00                 

Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 15 000,00                 

855 Rodzina 9 424 601,00            

Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 8 578 160,00            

Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 102 441,00               

Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 70 000,00                 

Wpływy z pozostałych odsetek 13 000,00                 

Dochody jednostek budżetowych-Żłobek  (wpł.z usług) 661 000,00               

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 5

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

§ 4
Koryguje się treść części tabelarycznej  § 1 uchwały Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych  nr LXI/821/22  z dnia 29 grudnia 2022 roku 
„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023” w sposób następujący:

§ 4


