
UCHWAŁA NR XXXV/223/14
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 233 pkt.3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 2, 
pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala,  co  następuje: 

w Uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2014 rok Nr XXXII/211/13 Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w zakresie zaplanowanych do realizacji w budżecie Miasta Leżajska w 2014 roku 
dochodów budżetowych w łącznej wysokości 545 000 zł, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących 
w kwocie 119 000 zł oraz planu dochodów majątkowych w łącznej wysokości 426 000 zł, jak poniżej: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

600 Transport i łączność 230 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 230 000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) 230 000,00

Dochody majątkowe z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego - drogowego o charakterze 
majątkowym w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 230 000,00

750 Administracja publiczna 130 000,00

75095 Pozostała działalność 130 000,00

6207 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

130 000,00

Dochody majątkowe z tytułu rozliczenia końcowego wniosku o płatność w ramach zakończonego 
w 2013 roku projektu rewitalizacji Miasta związanych z budową targowiska przy ul. Sikorskiego 
w Leżajsku oraz uruchomienia monitoringu okolicy Rynku Miejskiego.

130 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 70 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 70 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 70 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 000,00
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90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000,00

8510 Wpływy z różnych rozliczeń 24 000,00

Dochody bieżące z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym związane z zwrotem naliczonego 
podatku VAT za m-c grudzień 2013 r. z tytułu terminowego sfinansowania realizacji zadania 
inwestycyjnego związanego z budową sieci wodociągowej przy ul. Kąty w Leżajsku.

24 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 000,00

92116 Biblioteki 91 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00

Dochody bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów 
między jednostkami samorządu terytorialnego) w zakresie prowadzenia zadań biblioteki 
powiatowej w ramach działalności biblioteki działającej przy MCK w Leżajsku.

25 000,00

6207 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

66 000,00

Dochody majątkowe z tytułu rozliczenia końcowego wniosku o płatność w ramach zakończonego 
w 2013 roku projektu rewitalizacji Miasta związanego z modernizacją i remontem budynku 
Miejskiej Biblioteki przy ul. Jarosławskiej w Leżajsku.

66 000,00

Razem: 545 000,00

2. Dokonuje się zmiany w zakresie zaplanowanych do realizacji w budżecie Miasta Leżajska w 2014 roku 
wydatków budżetowych w łącznej wysokości 545 000 zł, w tym zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 
25 000 zł, oraz obowiązującego planu wydatków majątkowych związanych z finansowaniem przyjętych do 
realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 520 000 zł; jak poniżej: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana

600 Transport i łączność 550 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 550 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 000,00

PRZEBUDOWA ULIC GARNCARSKA I PLAC JASZOWSKIEGO JAKO POŁĄCZENIE 
DROGI KRAJOWEJ NR 77 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 877 W LEŻAJSKU 460 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90 000,00

Przebudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejeździe w ciągu linii 
kolejowej Nr 68 Lublin - Przeworsk, w km. 149,354 w mieście Leżajsk, związana ze zmianą 
kategorii z A na B wraz z wymianą nawierzchni przejazdu.

90 000,00

750 Administracja publiczna - 30 000,00

75095 Pozostała działalność - 30 000,00
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30 000,00

BUDOWA TARGOWISKA PRZY UL. KOPERNIKA - SKŁODOWSKIEJ - 30 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00

92116 Biblioteki 25 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 000,00

Wydatki bieżące z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumienia z Powiatem Leżajskim w zakresie prowadzenia zadań biblioteki powiatowej 
w ramach działalności biblioteki publicznej działającej przy MCK w Leżajsku

25 000,00

Razem: 545 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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