
Uchwała Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

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

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

publicznych (Dz.U. z 2013 r. 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

758 Różne rozliczenia 50.000

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

50.000

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50.000

801 Oświata i wychowanie 50.000

80101 Szkoły podstawowe 50.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000

RAZEM: 50.000 50.000

§ 2 Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli:

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki zł

Zmniejszenie Zwiększenie

700 Gospodarka mieszkaniowa 275.000 50.000

70095 Pozostała działalność 275.000 50.000

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

275.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
/Dokumentacja projektowa na 
zagospodarowanie wnętrza Oficyny 
Pałacowej w Nisku przy ul. Kościuszki 1/

50.000

801 Oświata i wychowanie 70.000



80110 Gimnazja 70.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.000

4270 Zakup usług remontowych 20.000

852 Pomoc społeczna 150.000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

35.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

3.130

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.130

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

30.000

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 

30.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 81.870

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.870

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

5.000

92116 Biblioteki 5.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

5.000

RAZEM 275.000 275.000

§ 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  § 1 uchwały zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 50.000 zł

z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wyposażenia  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce

dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich.

2. W § 2 uchwały przenosi się wydatki z kwocie 275.000 zł poprzez zmniejszenie na

budowę budynku socjalnego i zwiększenie wydatków na:

– dokumentacja projektowa na zagospodarowanie wnętrza oficyny pałacowej w Nisku

przy ul. Kościuszki 1 w Nisku – 50.000

– na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum Nr 1 50.000 zł i 20.000 zł na remonty

związane z awarią ogrzewania.

– na uzupełnienie brakujących środków w Ośrodku Pomocy Społecznej 150.000 zł

– dotacja dla Biblioteki Publicznej 5.000 zł


