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UCHWAŁA  NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………………… r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, 
art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 
Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023. 

 
§ 2 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Prószków na rok 2023 w wysokości 
48.815.145,95 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości  41.100.560,14 zł; 
2) dochody majątkowe w wysokości 7.714.585,81 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 

§ 3 
Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Prószków na rok 2023 w wysokości  
52.911.862,31 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące na kwotę 46.323.550,67 zł;  
2) wydatki majątkowe na kwotę  6.588.311,64 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

§ 4 
Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4.096.716,36 zł, który zostanie pokryty  
z przychodów uzyskanych z: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.005.717,36 zł; 
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.999.999,00 

3) przychodów 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 91.000,00 zł 

 
§ 5 

Ustala się łączną kwotę planowanych : 
    1) przychodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 4.763.383,36 zł  
    2) rozchodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 666.667,00 zł  

- zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

§ 6 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000,00 zł. 

 
§ 7 

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą 
umową z tytułu poręczeń w wysokości 166.666,67 zł 
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§ 8 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 140.000,00 zł, w tym na: 

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł, 
 

§ 9 
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w wysokości 180.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych  
w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł oraz w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 175.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 
§ 10 

Ustala się plan dochodów z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 
obrocie hurtowym w wysokości 60.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację lokalnej 
międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w wysokości 60.000,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 5. 

  
§ 11 

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł, które 
przeznacza się na wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w wysokości 10.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 

§ 12 
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
3.421.304,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami w wysokości 3.421.304,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 

§ 13 
Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 
§ 14 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 

§ 15 
Ustala się wydatki budżetu gminy Prószków obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane  
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie  
z załącznikiem nr 10. 
 

§ 16 
Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań - zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 

§ 17 
Ustala się roczny plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie  
z załącznikiem nr 12 

 
§ 18 

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 13. 
 

§ 19 
Ustala się plan wydatków związanych z realizacją wykonywanych na mocy porozumień między 
organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 14. 
 

§ 20 
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Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł; 
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł;  
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia  

i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych 
polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami; 

4) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków  
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot  
lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany  
te nie pogorszą wyniku budżetu; 

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji 
przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności 
otrzymanych z budżetu środków europejskich; 

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 21 
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. 

 
§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 23 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  
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