
Uchwała Nr XLVII/358/14
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 855 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

600 Transport i łączność 340.000 425.000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 340.000 425.000

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 

340.000

4270 Zakup usług remontowych 425.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.599.177

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.599.177

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 

1.599.177

750 Administracja publiczna 50.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy/

50.000

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

60.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 60.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/Zakup samochodu strażackiego/

60.000

758 Różne rozliczenia -305.529

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek -305.529



samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -305.529

801 Oświata i wychowanie -18.648

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

-8.371

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

-8.371

80104 Przedszkola -10.277

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

-10.277

852 Pomoc społeczna 50.000

85295 Pozostała działalność 50.000

4270 Zakup usług remontowych 50.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.000

90002 Gospodarka odpadami 55.000

4300 Zakup usług pozostałych 55.000

90015 Oświetlenie uli, placów i dróg 85.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000

92116 Biblioteki 15.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury

15.000

926 Kultura fizyczna i sport 875.000

92601 Obiekty sportowe 875.000

4270 Zakup usług remontowych 70.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Rozbudowa stadionu „Sokół” w Nisku/

450.000

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/1. Zagospodarowanie terenu na potrzeby 
rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Kończyce 
– 62.440/
/2. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego na 
osiedlu Malce w Nisku – 50.000/

112.440

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/1. Centrum sportowo-rekreacyjne w Nowosielcu – 
135.000/
/2. Zagospodarowanie terenu na potrzeby 
rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Kończyce 
– 47.560/
/3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego na 
osiedlu Malce w Nisku – 60.000/

242.560

RAZEM 1.615.000 1.615.000



§ 2

1. Ustala  się  maksymalną  wysokość  pożyczek  udzielonych  przez  Burmistrza   roku 

budżetowym 2014 do kwoty 54.696,68 zł.

2. Zwiększa  się  przychody budżetu  ze  spłat  pożyczek  udzielonych  o  kwotę  54.696,68  zł. 

Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi 11.399.402,68 zł.

3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 54.696,68 zł. z tyt. udzielonych pożyczek o kwotę 

54.696,68 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 1.163.776,68 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk



Wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

1. W dziele 600 – Transport i Łączność zwiększa się dochody o kwotę 340.000 zł w związku 

z  otrzymaną  pomocą  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych.  Po  dodaniu  udziału 

własnego w wysokości  20  % dokona się  wydatki  na  ul.  Sadowej  i  Mostowej  w Nisku 

w kwocie 425.000 zł.

2. W  dziale  700  -  Gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami  wprowadza  się  dotację 

ze  środków  europejskich  tytułem  refundacji  poniesionych  wydatków  własnych  w  roku 

ubiegłym na zadanie rewitalizacja miasta.

3. W  dziale  750  –  Administracja  publiczna  zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  50.000  zł 

na dokończenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki 

na zakup małego samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

5. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się subwencję oświatowa o kwotę 305.529 zł 

decyzją ministra finansów dostosowując wydatki do ustawy budżetowej na 2014 r.

6. W dziale 801 – Oświata i  wychowanie zmniejsza się dotację na utrzymanie przedszkoli 

decyzją Wojewody Podkarpackiego o kwotę 18.648 zł.

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki  kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem 

na remont pomieszczeń Biura Świadczeń Rodzinnych w Nisku przy ul. 3-go Maja zgodnie 

z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 55.000 

zł  z  przeznaczeniem  na  usuwanie  azbestu  oraz  85.000  zł  na  inwestycje  związane 

z  dobudową oświetlenia ulicznego.

9. W dziale 921 – zwiększa się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 15.000 

zł na zakup księgozbioru.

10. W dziale  926 – Kultura fizyczna i  sport  zwiększa  się  wydatki  na remonty i  inwestycje 

w obiektach sportowych w kwocie 875.000 zł w tym:

1. Zakup usług remontowych i rozbudowa stadionu w Nisku 520.000 zł

2. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-turystyczne w Kończycach – 110.000 

zł.

3.  Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego na osiedlu Malce w Nisku – 110.000 zł

4.  Zwiększenie  wydatków  na  zadanie  Centrum  sportowo-rekreacyjne  w  Nowosielcu 

135.000 zł.

11. W § 2 projektu ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza 

w roku 2014.


