
Projekt 

Uchwała nr 

     Rady Gminy Lubsza 

     z dnia  

 

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i”  ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm. ) oraz  

art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 

258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1634 z późn. zm.)  

Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 41.660.433,00 zł, w tym jak               

w załączniku nr 1: 

1) dochody bieżące w kwocie:      36.198.504,00 zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie:   5.461.929,00 zł. 

 

§ 2. 

 

Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie  48.151.579,00 zł, w tym jak                       

w załączniku nr 2: 

1) wydatki bieżące w kwocie:  40.377.579,00 zł; 

2) wydatki majątkowe ujęte z wyszczególnieniem zadań w załącznikach nr 6 i 7              

w kwocie:   7.774.000,00 zł. 

 

§ 3. 

 

Deficyt budżetowy budżetu w kwocie   6.491.146,00 zł zostanie pokryty: 

1) 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: 104.000,00 zł; 

2) 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:  745.306,00 zł; 

3)  przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 5.641.840,00 zł. 

 

§ 4. 

 

Ustala się, jak w załączniku nr 3 przychody budżetu w łącznej kwocie 6.491.146,00 zł. 

 

§ 5. 

 

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta 

Gminy do kwoty  100.000,00 zł. 

 

§ 6. 

 



Upoważnia się Wójta do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń 

ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień 

wydatków między działami; 

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania 

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa; 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których  realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach 

danego rozdziału, tylko w ramach danej grupy wydatków, z wyłączeniem zmian 

wydatków majątkowych; 

5) udzielania jednorazowych zaliczek pracownikom na pokrycie wydatków; 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 

§ 7. 

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 400.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości   2.000.000,00 zł , w tym na: 

a) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów komunalnych, 

wyposażeniem obiektów oświatowych, w tym w pomoce naukowe oraz na 

wynagrodzenia, w tym odprawy, pracowników zatrudnionych w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych gminy i klubie dziecięcym oraz zwiększeniem dotacji na 

zadania w zakresie oświaty w wysokości  980.000,00 zł, 

b) wydatki majątkowe w wysokości        900.000,00 zł, 

c) zarządzanie kryzysowe w wysokości   120.000,00 zł. 

 

§ 8. 

 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w kwocie 130.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 234.000,00 zł. 

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie  5.000,00 zł      

oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 

5.000,00 zł. 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami: 

a) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 

2.600.000,00 zł, 

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

w kwocie  3.050.000,00 zł. 

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

 

 

 



§ 9. 

 

Wydatki budżetu gminy obejmują jak w załączniku nr 5 planowane kwoty dotacji udzielane 

w roku 2023. 

 

 

§ 10. 

 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

 

§ 11. 

 

Ustala się plany dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

§ 12. 

 

Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw 

Gminy Lubsza – jak w załączniku nr 10. 

 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 14. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

Wójt Gminy Lubsza 
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