
Uchwała Nr XXXII/265/13
Rady Miejskiej w Nisku 
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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. z Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala 

co następuje:

§ 1  Zmniejsza się dochody i wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu

Zmiany zł

Dochody Wydatki

600 Transport i łączność 86.458,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/Dokumentacja ul.Głowackiego/

30.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 56.458,00

4270 Zakup usług remontowych 56.458,00

700 Gospodarka mieszkaniowa -210.750,00

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

-210.750,00

6297 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), 

samorządów województw 
pozyskane z innych źródeł.
/Rewitalizacja przestrzeni 

publicznej w Nisku/

-210.750,00

750 Administracja publiczna 1.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

1.000,00

4580 Pozostałe odsetki 1.000,00



758 Różne rozliczenia -56.232,00

75801 Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

-56.232,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa

-56.232,00

801 Oświata i wychowanie 351.772,00

80101 Szkoły podstawowe 351.772,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

231.772,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/„Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Nr 2 

z zagospodarowaniem 
odnawialnych źródeł energii"

120.000,00

852 Pomoc społeczna 60.000,00

85204 Rodziny zastępcze 50.000,00

2900 Wpłaty gmin i powiatów na 
rzeczinnych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących.

50.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

10.000,00

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, 
w tym wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których 
mowa w art.184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub  w 
nadmiernej wysokości.

10.000,00

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

16.347,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 16.347,00

3240 Stypendia dla uczniów 16.347,00

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

351.772,00

90095 Pozostała działalność 351.772,00

6297 Środki na dofinansowanie 351.772,00



własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), 
samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł
/Zbiornik małej retencji/

926 Kultura fizyczna 80.000,00

92601 Obiekty sportowe 80.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/Rozbudowa szatni na stadionie/

80.000,00

RAZEM: 84.790,00 595.577,00

§ 2 Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu

Wydatki zł

Zmniejszenie Zwiększenie

700 Gospodarka mieszkaniowa 210.750,00 210.750,00

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

210.750,00 210.750,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

210.750,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

138.750,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/Rewitalizacja przestrzeni 
przestrzeni publicznej w Nisku/

72.000,00

801 Oświata i wychowanie 1.802,00 1.802,00

80101 Szkoły podstawowe 1.600,00 1.600,00

4300 Zakup usług pozostałych 1.600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1.600,00

80104 Przedszkola 202,00 202,00

4300 Zakup usług pozostałych 202,00

4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

202,00

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

205.400,00 205.400,00

90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód

60.000,00 60.000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

60.000,00



/Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej Zarzecze etap V/

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej Zarzecze etap VI/

60.000,00

90002 Gospodarka odpadami 145.400,00 145.400,00

4300 Zakup usług pozostałych 145.400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

40.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

6.400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00

4270 Zakup usług remontowych 80.000,00

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

10.000,00

RAZEM: 417.952,00 417.952,00

§ 3 

1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 510.787,00 zł  do kwoty 5.875.489,00 zł.

2. Zmniejsza  się  łączną  kwotę  planowanych  rozchodów  budżetu  o  kwotę  510.787,00  zł 

do kwoty 1.109.080,00 zł.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                       
                                                                                Waldemar Ślusarczyk



Wyjaśnienie do  uchwały
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

I . Zmiany w § 1:

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 o kwotę 210.750 zł wynika ze zmniejszenia udziału 

finansowania środków europejskich w zadaniu inwestycyjnym „  Rewitalizacja przestrzeni 

publicznej w Nisku".

2. Zmniejszenie  subwencji  oświatowej  w  dziale  758  o  kwotę  56.232  zł  wynika  z  decyzji 

Ministra Finansów.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 86.458 zł przeznacza się na remonty dróg 

gminnych.

4. W dziale 750 – kwotę 1000 zł przeznacza się na odsetki.

5. W  dziale  852  –  Pomoc  Społeczna  kwotę  50.000  zł  przeznacza  się  na  udział  gminy 

w kosztach rodzin zastępczych i 10.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem.

6. W dziale 854 – zwiększa się wydatki z tyt. 20% udziału w finansowaniu stypendiów dla 

uczniów szkół.

7. W dziale 926 wprowadza się zadanie inwestycyjne  „Rozbudowa budynku szatni" poprzez 

budowę szaletów na stadionie – kwota 80.000 zł.

II. W § 2 przeniesienie wydatków dotyczy:

1. W dziale 700 w związku ze zmniejszeniem udziału w finansowaniu zadania „ Rewitalizacja 

przestrzeni  publicznej  w  Nisku"  z  funduszy  europejskich  dostosowuje  się  klasyfikację 

wydatków wg źródeł finansowania.

2. W dziale 900 kwotę 60.000,00 w ramach zadania  „  Budowa sieci kanalizacji  Zarzecze" 

przenosi się  z etapu V do VI.

3. Kwotę  145.400  zł  w  gospodarce  odpadami  przenosi  się  z  usług  do  innych  paragrafów 

wydatków.

III. W  §  3  w  związku  ze  zmniejszeniem  dochodów  o  kwotę  266.982  zł  i  zwiększeniem 

wydatków  o  kwotę  243.805  zł  zwiększa  się  deficyt  budżetowy  o  kwotę  510.787  zł. 

Pokryciem zwiększonego deficytu jest zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 510.787 zł.


