
Uchwała Nr LI/391/2014
Rady Miejskiej w Nisku 
z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013r. 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

700 Gospodarka mieszkaniowa 27.010 5.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.010

0760

0870
0920

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługujacego 
osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki

17.483

4.296
5.231

70095 Pozostała działalność 5.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

5.000

750 Administracja publiczna 105.356,09

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105.356,09

0920 Pozostałe odsetki 105.356,09

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

10.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw

10.000

0400
0910

Wpływy z opłaty produktowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

4.000
6.000

758 Różne rozliczenia 138.583,91

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego

30.950

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30.950

75814 Różne rozliczenia finansowe 107.633,91



2030

6330

6680

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)
Wpłaty środków finansowych z 
niewykorzystanych w terminie wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego

20.713,71

5.832,03

81.088,17

801 Oświata i wychowanie 20.000

80101 Szkoły podstawowe 15.000

4270 Zakup usług remontowych 15.000

80104 Przedszkola 5.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

5.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.950

85401 Świetlice szkolne 30.950

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.950

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

225.000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ Kanalizacja ul. Głowackiego w Nisku/

225.000

RAZEM 280.950 280.950

§ 2 Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki zł

Zmniejszenie Zwiększenie

700 Gospodarka mieszkaniowa 250.000,00

70095 Pozostała działalność 250.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/Budowa budynku mieszkalnego – 
socjalnego/

250.000,00

710 Działalność usługowa 145.000

71035 Cmentarze 145.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/Ogrodzenie cmentarza komunalnego/

145.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

200.000 200.000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200.000 200.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 200.000



budżetowych
/ Kanalizacja ul. Reymonta w Nisku/

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/ Kanalizacja ul. Głowackiego w Nisku/

200.000

926 Kultura fizyczna 105.000

92601 Obiekty sportowe 105.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/Dokumentacja krytej pływalni w 
Racławicach/

105.000

RAZEM 450.000 450.000

§ 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 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

1. W dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się  dochody o 27.010 zł  oraz 

wydatki 5.000 zł na zakup traktora ogrodowego dla Os. Podwolina. W podtępowaniu 

przetargowym nie został wybrany dostawca, gdyż zabezpieczona kwota 17.000 zł 

jest niewystarczająca.

2. W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym o kwotę 105.356,09 zł.

3. W dziale 756 zwiększa się dochody zapłaty produktowej o 4.000 zł i z odsetek za 

nieterminowe wpłaty podatków i opłat 6.000 zł.

4. W  dziale  758  zwiększa  się  subwencje  oświatową  o  kwotę  30.950  zł,  dotacje 

26.545,74  zł  oraz  wpływ środków finansowych  z  niewykorzystanych  wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 81.088,17 zł.

5. W dziale 801 zwiększa się wydatki na remont dachu na budynku szatni obiektu Orlik 

5.000 zł.

- wymianę pieców gazowych w Domu Nauczyciela w Zarzeczu – 10.000 zł.

- wymianę wyparzacza w Przedszkolu 5.000 zł.

6. W dziale 854 zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia w świetlicach w kwocie 

30.950 zł – środki ze zwiększonej subwencji oświatowej.

7. W  dziale  900  zwiększa  się  wydatki  na  zadanie  inwestycyjne  "Kanalizacja

ul. Głowackiego w Nisku" o kwotę 225.000 zł.

W § 2 przenosi się wydatki:

– w kwocie 200.000 zł z zadania "Kanalizacja ul. Reymonta" na zadanie "Kanalizacja 

ul. Głowackiego".

– w kwocie 145.000 zł z zadania "Ogrodzenie cmentarza komunalnego" na zadanie 

"Budowa budynku mieszkalnego – socjalnego",

– w kwocie 105.000 zł z zadania "Dokumentacja krytej pływalni" na zadanie "Budowa 

budynku mieszkalnego – socjalnego".

 




