
UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2022 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Gminy Lubrza 
uchwala, co  następuje: 

§ 1. W uchwale  NR XXXIV/261/2021 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1.    Zwiększa się  dochody budżetowe w  kwocie                    442 066,66 zł  

Dochody bieżące 
Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa 3 935,00 
 § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

i służebności 
1 135,00 

 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

1 000,00 

 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

1 600,00 

 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 
Dz. 750  Administracja publiczna 176 230,66 
 § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

175 000,00 

 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, 
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

1 230,66 

Dz. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

55 000,00 

 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 50 000,00 
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 
Dz. 801  Oświata i wychowanie 3 478,00 
 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, 
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

3 478,00 

Dz. 852  Pomoc społeczna 3 283,00 
 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, 
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

3 283,00 

Dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188 140,00 
 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, 
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 

188 140,00 
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z innych źródeł 
Dz. 855  Rodzina 12 000,00 
 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, 
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

12 000,00 

2) w § 2.  Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie                                  608 731,66 zł 

Wydatki bieżące 
Dz. 600  Transport i łączność 30 000,00 
 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 15 000,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 
 Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 15 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 15 000,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 
Dz.  700  Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 
 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 15 000,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 
Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
13 000,00 

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 13 000,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 
Dz. 750  Administracja publiczna 176 230,66 
 Rozdz. 75095 Pozostała działalność 176 230,66 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 176 230,66 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 176 230,66 
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 

175 000,00 

Dz. 801  Oświata i wychowanie 47 374,00 
 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 478,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 478,00 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 478,00 
 Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 40 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 40 000,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 
 Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

3 896,00 

wydatki bieżące w tym: 
1. Dotacje na zadania bieżące 3 896,00 
Dz. 852  Pomoc społeczna 3 283,00 
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 Rozdz. 85295 Pozostała działalność 3 283,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 283,00 
Dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188 140,00 
 Rozdz. 85395 Pozostała działalność 188 140,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 540,00 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540,00 
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 187 600,00 
Dz. 855  Rodzina 17 974,00 
 Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5 974,00 

wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 974,00 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 974,00 
 Rozdz. 85595 Pozostała działalność 12 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 
Dz. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 000,00 
 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 29 000,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000,00 
Dz. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 
 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Dotacje na zadania bieżące 3 000,00 

Wydatki majątkowe 
Dz.  700  Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 
 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 
wydatki majątkowe w tym: 6 000,00 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 
Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
19 730,00 

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 730,00 
wydatki majątkowe w tym: 19 730,00 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 730,00 
Dz. 801  Oświata i wychowanie 60 000,00 
 Rozdz. 80195 Pozostała działalność 60 000,00 
wydatki majątkowe w tym: 60 000,00 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 

3) w § 2  Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie                                 29 600,00 zł 

Wydatki bieżące 
Dz. 801  Oświata i wychowanie 3 896,00 
 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 896,00 
wydatki bieżące w tym: 
1. Dotacje na zadania bieżące 3 896,00 
Dz. 852  Pomoc społeczna 5 974,00 
 Rozdz. 85295 Pozostała działalność 5 974,00 
wydatki bieżące w tym: 
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1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 974,00 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 974,00 

Wydatki majątkowe 
Dz. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 730,00 
 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 730,00 
wydatki majątkowe w tym: 19 730,00 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 730,00 

4) w § 3. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie                               137 065,00 zł 

§  950 Wolne środki                                                                                     137 065,00 

5)  § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 179 979,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

6) § 4. otrzymuje brzmienie: 

„ Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 379 645,56 zł pokryty zostanie: 

1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 690 000,00 zł; 

2) 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 w wysokości 5 517 555,56 zł; 

3) wolnymi środkami w wysokości 1 172 090,00 zł.”; 

7) załącznik Nr 9 o którym mowa w § 7. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2  
do niniejszej uchwały.  

8) w §12. dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami 
klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do 
art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/289/2022 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK 

 
1. 

 
Przychody 

 
Tytuł 

Kwota planowana  
na 2022 r. 

w zł 
 §  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 

 
6 317 889,00 

 §  950 Wolne środki                                                                                     1 172 090,00 
 §  952 Przychody z zaciągniętych pożyczek                       

i kredytów na rynku krajowym                                                                             
690 000,00 

 RAZEM  PRZYCHODY 8 179 979,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/289/2022 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

Dotacja  przedmiotowa w 2022 r. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki 
otrzymującej dotację Zakres kwota dotacji 

w zł 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 900 90017 2650 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

Dotacja na zadania 
gospodarcze wg cen 
jednostkowych ustalonych 
w uchwale Nr VI/42/2019  
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

65 000,00 

    Ogółem  65 000,00 

  

Dotacja  podmiotowa w 2022 r. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację kwota dotacji 
w zł 

1 2 3 4 5 6 

1. 921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury  855 000,00 

    Ogółem 855 000,00 

Dotacje celowe w 2022 r. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację kwota dotacji 
w zł 

1 2 3 4 5 6 

1. 851 85154 2320 

Dotacja celowa przekazana dla powiatu 
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

5 000,00 

2.  900 90002 2310 

Dotacja celowa przekazana gminie 
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

100 000,00 

3.  900 90017 6210 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja 
na pokrycie kosztów związanych z realizacją 
zadania tj. Przebudowa (modernizacja) stacji 
uzdatniania wody w Olszynce wraz z modernizacją 
sieci wodociągowej  Gminy Lubrza 

700 000,00 

4.  900 90017 6210 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja 
na pokrycie kosztów związanych z wymianą 
centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów 

75 000,00 
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w Szkole Podstawowej w Dytmarowie 

5. 900 90017 6210 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja 
na pokrycie kosztów związanych z utwardzeniem 
terenu i zabudowę kostki brukowej pod altaną 
i ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły 
Podstawowej w Dytmarowie 

14 0000,00 

6. 921 92109 2800 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych –\na 
wykonanie przeglądu oraz naprawę instalacji 
elektrycznej w kuchni budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Skrzypcu 

3 000,00 

    Ogółem 897 000,00 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Dotacja  podmiotowa w 2022 r. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację kwota dotacji 
w zł 

1 2 3 4 5 6 

1. 801 80101 2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie 
Na  Rzecz Rozwoju Szkoły \ w Dytmarowie 

2 107 829,09 

2. 801 80150 2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie 
Na  Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie 

206 862,87 

    Ogółem 2 314 691,96 

Dotacje celowe  w 2022 r. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa  dotacji /zadania kwota dotacji 
w zł 

1 2 3 4 5 6 

1. 754 75412 6230 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP 
w Lubrzy, stanowiąca dofinansowanie do zakupu 
samochodu ratowniczo - gaśniczego 

819 730,00 

2. 852 85295 2360 

Dotacja   celowa  z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego  – zadanie pod 
nazwą „Opieka  nad osobami  chorymi, starszymi, 
niepełnosprawnymi ” 

25 000,00 

3. 921 92120 6570 

Dotacja celowa przekazane z budżetu 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 
dopłata do obiektów zabytkowych 

20 000,00 

4. 926 92605 2360 
Dotacja   celowa  z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

60 000,00 
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zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego  –  zadanie pod 
nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa 
zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, 
turniejach, rozgrywkach” . 

    Ogółem 924 730,00 
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