
Uchwała Nr L/389/14
Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 18 lipca 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. Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki zł

Zmniejszenie Zwiększenie

853 Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki 
społecznej

46.774 105.000

85305 Żłobki 46.774 105.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.774

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych      
i książek

5.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Termomodernizacja Żłobka/

105.000

900 Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
środowiska

148.226

90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód 148.226

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Reymonta w Nisku/

148.226

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.000

92195 Pozostała działalność 90.000

4270 Zakup usług remontowych
/Remont i wyposażenie obiektów sportowo-
rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina     
i Nowa Wieś/

90.000

RAZEM: 195.000 195.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Ślusarczyk



Uzasadnienie

1. W  wyniku  przetargu  na   realizacje  zadania  pn.  „  Termomodernizacja  Żłobka” 

zachodzi konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 105.000 zł.

2. Na  realizację  zadania   „Remont  i  wyposażenie  obiektów  sportowo-rekreacyjnych 

i kulturalnych we wsi Wolina  i Nowa Wieś” zwiększa się wydatki o 90.000 zł. Wydatki te 

dotyczą usunięcia usterek na zrealizowanej inwestycji.

3. Pokryciem  zwiększonych  wydatków  jest  ich  zmniejszenie  w  wydatkach  budżetowych 

Żłobka o 46.774 zł i wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Reymonta w Nisku”o kwotę 148.226 zł. 


