
UCHWAŁA NR XLIV/326/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021r. poz. 3551) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. w planach dochodów, wydatków stanowiących załączniki nr 1, 2, do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 
kalendarzowy 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu : 

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
upoważnia się Burmistrza Prószkowa do : 

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; 

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, 
o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/326/2022 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

 

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022. 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 301.000,00 zł,  
w tym: 
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 12.000,00 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność  o kwotę 12.000,00 zł 
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.000,00 zł 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 289.000,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  o kwotę 289.000,00 zł 
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 289.000,00 zł 
 
Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW   
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 301.000,00 zł, w tym: 
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 12.000,00 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność  o kwotę 12.000,00 zł 
Świadczenia społeczne o kwotę 12.000,00 zł,  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 289.000,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  o kwotę 289.000,00 zł 
1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 244.900,00 zł, w tym na: 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.450,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 240.450,00 zł  
2.  Świadczenia społeczne o kwotę 44.100,00 zł,  
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