
Uchwała Nr XLIII/340/13
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 30 grudnia 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 

(tj. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

§ 1 Przenosi się dochody wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Dochody zł

Zmniejszenie Zwiększenie

600 Transport i łączność 55.000 55.000

60016 Drogi publiczne gminne 55.000

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

55.000

60017 Drogi wewnętrzne 55.000

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

55.000

RAZEM 55.000 55.000

§ 2  Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Wydatki zł

Zmniejszenie Zwiększenie

600 Transport i łączność 65.395 65.395

60016 Drogi publiczne gminne 65.395

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.395

60017 Drogi wewnętrzne 65.395

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.395

801 Oświata i wychowanie 27.043

80101 Szkoły podstawowe 27.043

4270 Zakup usług remontowych 27.043

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27.043



85401 Świetlice szkolne 27.043

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 434

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.111

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.099

4120 Składki na Fundusz Pracy 399

RAZEM 92.438 92.438

§ 3 Zwiększa się dochody wg poniższej tabeli:
 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Dochody zł

Zmniejszenie Zwiększenie

758 Różne rozliczenia 211.151

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

211.151

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 211.151

RAZEM 211.151

§ 4  Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 211.151 zł do kwoty 5.664.338 zł.

§ 5  Zmniejsza  się  przychody budżetu  z  tytułu  nadwyżki  budżetowej  z  lat  ubiegłych  o  kwotę 

211.151 zł do kwoty 3.788.849 zł.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk



Wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

1. Zmina dochodów w dziale Transport  i  łączność dotyczy zmiany klasyfikacji dróg 

rolniczych, które mają charakter dróg wewnętrznych i klasyfikowane są w rozdziale 

60017.

2. Przeniesienie wydatków w dziale Transport i łączność dokonuje się z przyczyny jak 

w  pkt.  1.  Ponadto  przenosi  się  wydatki  w  kwocie  27.043  zł  z  działu  Oświata 

i Wychowanie do działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza.


