-ProjektUchwała Nr ......................
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku
nad Sanem uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 55.787,15 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
Dział Rozdział

§

700
70005
0870
750
75023
0690
756

75601
0910

75618

0590
758
75814
2030

Dochody w zł
Uzasadnienie
Zwiększenie
1.113,40 Gospodarka mieszkaniowa
1.113,40 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.113,40 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż złomu po remoncie instalacji CO)
100,00 Administracja Publiczna
100,00 Urzędy gmin
100,00 Wpływy z różnych opłat (refundacja kosztów
transportu protokołów do KBW)
325,00 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
16,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
16,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
309,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
309,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
(zezwolenie na przewóz osób PKS)
21.600,75 Różne rozliczenia
21.600,75 Różne rozliczenia finansowe
17.617,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) (dotacja celowa z budżetu

6330

3.983,50

2010

18.851,00
18.801,00
18.801,00

852
85203

85228

50,00
2360

50,00

2040

7.697,00
7.697,00
7.697,00

854
85415

0970

600,00
200,00
200,00
400,00
400,00

0750

5.500,00
5.500,00
5.500,00

900
90002
0920
90003

926
92604

Razem:

55.787,15

państwa na zwrot części wydatków, wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
gmin (związków gmin) (dotacja celowa
z budżetu państwa na zwrot części wydatków
majątkowych, wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2014 r.)
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(dotacja dla ŚDS)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (5% dochodów gminy z
wpłat za usługi opiekuńcze)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych (program
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z pozostałych odsetek
Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat
ubiegłych Toi Toi)
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
(wynajem hali i boiska MOSiR)

§2
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 120.787,15 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
Dział Rozdział

§

750
75023
3020
75095
3030

801

Wydatki w zł
Zwiększenie
24.596,74
17.096,74
17.096,74
7.500,00
7.500,00

4.200,00
3.000,00

80103
4330
80195
6050

3.000,00
1.200,00
1.200,00

84.093,41

852
85203
2360

85214
4330

854
85415
3260
900
90002
4210
Razem:

Uzasadnienie
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(wypłaty diet przewodniczącym osiedli
i sołtysom)
Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Zakup usług przez jst od innych jst
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(dokumentacja na rozbudowę budynku SP
w Przędzelu)
Pomoc społeczna

18.801,00 Ośrodki wsparcia
18.801,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
(środki na ŚDS - wydatki bieżące)
65.292,41 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65.292,41 Zakup usług przez jst od innych jst (opłaty za
utrzymanie mieszkańców naszej gminy
w DPS-ach)
7.697,00 Edukacyjna opieka wychowawcza
7.697,00 Pomoc materialna dla uczniów
7.697,00 Inne formy pomocy dla uczniów (program
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”)
200,00 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
200,00 Gospodarka odpadami
200,00 Zakup materiałów i wyposażenia
120.787,15

§3
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę: 32.000,00 zł i zwiększenia
wydatków budżetu Gminy o kwotę: 32.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział Rozdział

§

750
75023
4210
4260
4280
4440

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
24.000,00
24.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00

4700
32.000,00
32.000,00

757
75702

8070

32.000,00

852
85295
3020

900
90095
4210
4270
Razem:

32.000,00

Uzasadnienie

Administracja publiczna
Urzędy gmin
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
2.000,00 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki, dyskonto, i inne rozliczenia
dotyczące skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych instrumentów
finansowych , związanych z obsługą
długu zagranicznego
2.000,00 Pomoc społeczna
2.000,00 Pozostała działalność

2.000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (ekwiwalenty dla osób
zatrudnionych przy pracach
społecznie- użytecznych)
6.000,00 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
6.000,00 Pozostała działalność
2.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia
(zakup tablic ogłoszeniowych)
4.000,00 Zakup usług remontowych (remont
nawierzchni na placu targowym)
32.000,00

§4
W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków nad planowanymi dochodami o kwotę:
65.000,00 zł, zmniejsza się nadwyżka budżetu gminy o kwotę: 65.000,00 zł do
kwoty:1.042.000,00 zł
§5
1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w § 950
o kwotę: 65.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody po zmianach w kwocie: 308.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w niezmienionej
kwocie: 1.350.000,00 zł.
§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

