
Uchwała Nr XXXVIII/299/13
Rady Miejskiej w Nisku 
z dnia  26 sierpnia 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  2013  r.  poz.  594)  oraz  art.  211  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach 

publicznych (  Dz. U. z  2009 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 10.000,00

01008 Melioracje wodne 10.000,00

4270 Zakup usług remontowych 10.000,00

600 Transport i łączność 866.501,80

60016 Drogi publiczne gminne 866.501,80

4270 Zakup usług remontowych 766.501,80

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
/Chodnik Racławice/

100.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 64.100,00

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
64.100,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
/Rewitalizacja przestrzeni publicznej/

19.000,00

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
/Monitoring w parku/

20.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/Utwardzenie placu przy ośrodku 
zdrowia w Zarzeczu/

12.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

13.100,00



w Nisku/

754
Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona 

przeciwpożarowa
14.394,24 29.063,24

75404 Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00

3000
Wpłaty jednostek na państwowy 

fundusz celowy 
3.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 14.394,24 26.063,24

2700

Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

14.394,24

4270 Zakup usług remontowych 5.500,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
/Zakup łodzi ratunkowej/

20.563,24

853
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej
60.000,00

85305 Żłobki 60.000,00

4270 Zakup usług remontowych 60.000,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
642.254,77 47.409,97

90002 Gospodarka odpadami 39.123,77 47.409,97

2700

Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

39.123,77

4300 Zakup usług pozostałych 46.027,97

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, 

w rejonie ulicy Piaskowej i 
Rzeszowskiej - II etap/

1.382,00

90095 Pozostała działalność 603.131,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

603.131,00

926 Kultura fizyczna i sport 420.426,00

92695 Pozostała działalność 420.426,00

6297 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 

420.426,00



powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł.

Razem: 1.077.075,01 1.077.075,01

§ 2.1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku        

budżetowym do kwoty 60.000 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 35.000 zł. '

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 7.044.569 zł.

3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 35.000 zł z tytułu udzielonych pożyczek. 

Łączna kwota planowanych rozchodów  po zmianach wynosi 1.169.080 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk




