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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm. 
poz. 583) art. 89, 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1236, 
zm. poz. 1535, zm. poz. 1773, zm. poz. 1927, zm. poz.1981, zm. poz. 2270; z 2022r. poz. 583) oraz art.111 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa ( Dz. U. 
z  2022 r. poz. 583, zm. poz. 682, zm. poz. 683, zm. poz. 684) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/329/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 3523), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) Załącznik Nr 1 i 2 do uchwały otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

- zwiększenie planowanych dochodów 73.200 zł 
- zwiększenie planowanych wydatków   73.200 zł 

2) W § 14 uchwały wprowadza się  pkt 5  w następującym brzmieniu: 

„5) dokonywania  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym dokonywania przeniesień  wydatków  między działami  klasyfikacji budżetowej, dokonywania 
zmian w wieloletniej  prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez 
jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku  budżetu  tej jednostki, w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa”. 

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: 

Plan dochodów 65.204.454,38 zł 
Plan wydatków 70.760.376,67 zł 
Plan  przychodów 7.271.326,09 zł                     
Plan rozchodów 1.715.403,80 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Opracował: 
Skarbnik Gminy 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2022 r. 

I. Zwiększenia planowanych dochodów 73.200 zł 

 a)dochody bieżące:  73.200zł 

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  73.200 zł 
Rozdział 85395  Pozostała  działalność  73.200 zł 
 w tym:  
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 73.200 zł 
II. Zwiększenie planowanych wydatków 73.200 zł 
 a) wydatki bieżące: 73.200 zł 
1. Dział 801 Oświata i wychowanie 12.000 zł 
Rozdział 80195 Pozostała działalność 12.000 zł 
 w tym:  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł 
2. Dział  853  61.200 zł 
Rozdział 85395  Pozostała działalność 61.200 zł 
 w tym:  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.200 zł 

Uzasadnienie: 

I. -II. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków następuje w związku z otrzymaniem środków 
w wysokości 73.200 zł pochodzących z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne  
w wysokości  300 zł (61.200 zł) oraz z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 
(12.000 zł). 

Ponadto  zapisem § 14 pkt 5  upoważnia się Burmistrza Lewina Brzeskiego do dokonywania  zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień  
wydatków  między działami  klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w wieloletniej  prognozie 
finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem 
nowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku  
budżetu  tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi: 

Plan dochodów 65.204.454,38 

w tym:  
-dochody bieżące 53.546.897,27 
-dochody majątkowe 11.657.557,11 
Plan wydatków 70.760.376,67 
    w tym:  
-wydatki bieżące 53.854.899,33 
-wydatki majątkowe  16.905.477,34 
Plan przychodów 7.271.326,09 
Plan rozchodów 1.715.403,80 
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