
Uchwała Nr XVII/146/2011
Rady Miejskiej w Nisku 
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

§ 1 

Zwiększa się dochody i wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu.

Zwiększenie zł
Dochody Wydatki

010 Rolnictwo i łowiectwo 0
01041 Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013
-224.000

6297 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), 

samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł.

- 224.000

01095 Pozostała działalność 224.000
2020 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień z 
organami administracji 

rządowej.

-10.000

6297 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), 

samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł.

224.000

6630 Dotacje celowe otrzymane z 10.000



samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 

terytorialnego.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i 
wodę.

5.000

40002 Dostarczanie wody 5.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych.
/Budowa sieci wodociągowej 

Podwolina III etap/

5.000

600 Transport i łączność 0
60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych
0

2020 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z 

organami administracji 
rządowej.

-100.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

100.000

700 Gospodarka mieszkaniowa. 65.000
70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami.
65.000

0470 Wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości.

15.000

0750 Dochody 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.

50.000

750 Administracja publiczna. 18.092
75023 Urzędy gmin(miast i miast na 

prawach powiatu).
18.092

0920 Pozostałe odsetki. 18.092
756 Dochody od osób prawnych, od 20.000



osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem
75616 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku 

od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych. 

20.000

0310 Podatek od nieruchomości 20.000
758 Różne rozliczenia. 178.605

75801 Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego.

6.697

2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa

6.697

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu 

terytorialnego.

171.908

2750 Środki na uzupełnienie 
dochodów gmin.

171.908

801 Oświata i wychowanie 40.000 286.697
80101 Szkoły  podstawowe 191.697

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników.

107.660

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne.

24.037

4260 Zakup energii. 60.000
80104 Przedszkola. 10.000 10.000

0830 Wpływy z usług 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne.
5.875

4260 Zakup energii. 4.125
80110 Gimnazja. 50.000

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników.

35.000

4260 Zakup energii. 15.000
80113 Dowożenie uczniów do szkół. 5.000

4300 Zakup usług pozostałych. 5.000
80148 Stołówki szkolne i 

przedszkolne
30.000 30.000



0830 Wpływy z usług. 30.000
4220 Zakup środków żywności. 30.000

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej.

1.900 1.900

85305 Żłobki 1.900 1.900
0830 Wpływy z usług. 1.900
2020 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień z 
organami administracji 

rządowej.

-16.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin).

16.000

4220 Zakup środków żywności. 949
4480 Podatek od nieruchomości. 951
6320 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 

realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z 
organami administracji 

rządowej.

-31.700

6330 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin).

31.700

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska.

30.000

90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód.

30.000

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych.

/Kanał ul. Kościuszki/

30.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego.

17.000 17.000

92116 Biblioteki. 17.000 17.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z 

powiatu na  zadania bieżące 
realizowane na postawie 

porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 

17.000



terytorialnego.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 

otrzymana przez samorządową 
instytucję kultury

17.000

RAZEM: 340.597 340.597

§ 2

Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli.

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu

Wydatki zł
Zmniejszenie Zwiększenie

801 Oświata i wychowanie 7.436
80101 Szkoły  podstawowe 7.436

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

7.436

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza.

7.436

85401 Świetlice szkolne 7.436
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
7.436

RAZEM: 7.436 7.436

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                       
                                                                                        Waldemar Ślusarczyk 


