
Zarządzenie Nr 166/2022 

Wójta  Gminy Trzebieszów 

z dnia 22 grudnia  2022 roku 

w sprawie autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Trzebieszów na 2023 rok 

Na  podstawie  art. 230 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634.), zarządzam, co  następuje: 

 

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w § 1 – określoną łączna kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 45 006 204,75 zł 

zwiększa się o kwotę 4 684 272,70 zł do kwoty 49 690 477,45 zł, z tego dochody bieżące w 

kwocie 34 242 313,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 448 163,65 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do autopoprawki. 

2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 50 401 080,08 zł 

zwiększa się o kwotę 5 069 272,70 zł do kwoty 55 470 352,78 zł, z tego wydatki bieżące w 

kwocie 36 022 776,09 zł  i wydatki majątkowe w kwocie 19 447 576,69 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do autopoprawki. 

3. w § 3 ust. 1 -  określoną kwotę planowanego deficytu w wysokości 5 394 875,33 zł zwiększa 

się o kwotę 385 000,00 zł do kwoty 5 779 875,33 zł.  

4. w § 3 pkt. 2 – określone źródła pokrycia deficytu jako przychody pochodzące z: 

1) kredytów i pożyczek – 4 485 831,98 zł; 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł 

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

– 694 978,35 zł 

zastępuje się: 

1) kredytów i pożyczek – 4 870 831,98 zł; 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł 

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

– 694 978,35 zł 

 



4. w § 4 - określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie      

6 494 875,33 zł zwiększa się o kwotę 385 000,00 zł do kwoty 6 879 875,33 zł. 

  

5.w § 8 ust. 1 określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych określony w wysokości 9 585 831,98 zł zwiększa się o 

kwotę 385 000,00 zł do kwoty 9 970 831,98 zł 

 

W załączeniu przedstawiono treść projektu Uchwały Rady Gminy Trzebieszów w  sprawie 

uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do 

projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz treść projektu Uchwały Rady Gminy 

Trzebieszów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w 

autopoprawce przedstawiają w zakresie: 

 1) dochodów – załącznik nr 1 

2) wydatków – załącznik nr 2 

3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3 

4) wydatków na zadania inwestycyjne – załącznik nr 4. 

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie: 

1) WPF – załącznik 5 

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF – załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 166/2022 Wójta  Gminy Trzebieszów z dnia 22 grudnia  

2022 roku w sprawie w sprawie autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Trzebieszów na 2023 rok 

 

Wprowadzono następujące zmiany: 

1. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów bieżących własnych z tytułu opłat za korzystanie 

z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 

Było: dział 801, rozdział 80148 § 0830 

Jest: dział 801, rozdział 80104 § 0670 

 

2. Wprowadzono dochody - wpływy z różnych dochodów jako wpłaty mieszkańców na zakup 

preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 

Dział 400, rozdział 40095 § 0970 - 3 000 000,00 zł 

 

3. Wprowadzono dochody majątkowe – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja budynków 

świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego 

dostępu do infrastruktury kulturalnej”- Polski Ład: 

Dział 921, rozdział 92109 § 6370 – 1 684 272,70 zł 

 

4. Wprowadzono wydatki własne bieżące z przeznaczeniem na  zakup preferencyjny paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych: 

Dział 400, rozdział 40095 § 4210 – 2 250 000,00 zł 

Dział 400, rozdział 40095 § 4300 – 750 000,00 zł 

 

5. Wprowadzono wydatki własne majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa i 

modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia 

mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – Polski Ład 

Dział 921, rozdział 92109 § 6370 – 1 684 272,70 zł 

Dział 921, rozdział 92109 § 6050 – 385 000,00 zł 

 

6. W zwiazku z zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 10% planowanej wartości 

inwestycji pn. „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów 

celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – 

Polski Ład oraz wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków środków z Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zwiększono o kwotę 385 000,00 zł 

do kwoty 5 779 875,33 zł kwotę planowanego deficytu. 

 

7. Zwiększenie o 385 000,00 zł kwoty planowanego deficytu skutkuje zwiększeniem o kwotę 

385 000,00 zł kwoty planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 


