Projekt
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Na podstawie 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 491.979,22 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
Dział

Rozdział

§

600
60016
0970
60017
6630

60078
2030
700
70005
0690
0920
0970
750

Dochody w zł
Uzasadnienie
Zwiększenie
251.128,40 Transport i łączność
1.128,40 Drogi gminne
1.128,40 Wpływy z różnych dochodów (odsetki od wpłat za zajęcie
pasa drogowego)
80.000,00 Drogi wewnętrzne
80.000,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (droga dojazdowa do gruntów
rolnych)
170.000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
170.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) (droga Zakościele)
8.221,12 Gospodarka mieszkaniowa
8.221,12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
100,00 Wpływy z różnych opłat
1.700,00 Pozostałe odsetki
6.421,12 Wpływy z różnych dochodów
182,00 Administracja Publiczna

75023

182,00 Urzędy gmin
0690

756
75615
0690

182,00 Wpływy z różnych opłat
3.542,70 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
14,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
14,00 Wpływy z różnych opłat
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75618
0490
0580
758
75801
2920
852
85206
2030
85212
2360

900
90002
0490
0690
Razem:

3.528,70 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
3.400,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
128,70 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
35.000,00 Różne rozliczenia
35.000,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
35.000,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (wypłata z rezerwy
na wyposażenie)
28.205,00 Pomoc społeczna
23.205,00 Wspieranie rodziny
23.205,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) (dofinansowanie programu Asystent rodziny )
5.000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (20%
gminy z funduszu alimentacyjnego)
165.700,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
165.700,00 Gospodarka odpadami
164.500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
1.200,00 Wpływy z różnych opłat
491.979,22
§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 584.979,22 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
Dział

Rozdział

§

600
60016
6050
60017
6050
60078
4270
801
80101
4210
4270
80104
4330
80148

Wydatki w zł
Uzasadnienie
Zwiększenie
310.000,00 Transport i łączność
55.000,00 Drogi gminne
55.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(budowa zjazdu z ul. Zakościele)
85.000,00 Drogi wewnętrzne
85.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(drogi dojazdowe do gruntów rolnych)
170.000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
170.000,00 Zakup uslug remontowych (droga Zakościele)
54.274,22 Oświata i wychowanie
38.000,00 Szkoły podstawowe
21.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia (SP Kopki, SP nr 3 Stróża i SP Przędzel)
17.000,00 Zakup usług remontowych (wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej w SP Przędzel)
2.274,22 Przedszkola
2.274,22 Zakup usług przez jst od innych jst.
14.000,00 Stołówki szkolne i przedszkolne
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4210
852
85206
4010
4110
4120
4170
900
90002
4300
926
92601
6050
Razem:

14.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek
w Gimnazjum i PSP Nr 1)
23.205,00 Pomoc społeczna
23.205,00 Wspieranie rodziny
14.015,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent
rodziny )
2.447,00 Składki na ubezpieczenia społeczne (Asystent rodziny )
343,00 Składki na Fundusz Pracy (Asystent rodziny )
6.400,00 Wynagrodzenia bezosobowe (Asystent rodziny )
164.500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
164.500,00 Gospodarka odpadami
164.500,00 Zakup usług pozostałych ( odbiór i wywóz odpadów )
33.000,00 Kultura fizyczna
33.000,00 Obiekty sportowe
33.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(projekty boisk sportowych i monitoring MOSiR)
584.979,22
§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę: 153.700,00 zł i zwiększenia wydatków budżetu
Gminy o kwotę: 153.700,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:
Dział

Rozdział

§

600
60017
4270

Wydatki
Uzasadnienie
Zmniejszenie
Zwiększenie
35.000,00
42.500,00 Transport i łączność
35.000,00
Drogi wewnętrzne
35.000,00

60078

42.500,00
4270
57.500,00

700
70005

57.500,00
4270

7.500,00

6060

50.000,00
29.200,00

750
75075

29.200,00

Zakup usług remontowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

42.500,00 Zakup usług remontowych (droga
Zakościele 20% wkład własny)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
Zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych (zakup gruntów)
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia

4210

9.200,00

4300

20.000,00

Zakup usług pozostałych

32.000,00

Obsługa długu publicznego

757
75702

32.000,00
8070

32.000,00

801
80101
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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
50.000,00 Oświata i wychowanie
7.000,00 Szkoły podstawowe
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6060

7.000,00 Zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych (plac zabaw przy PSP Nr 2)
43.000,00 Przedszkola

6050

43.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych (projekt przedszkola ze
żłobkiem)
61.200,00 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
61.200,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

80104

921
92109
2480
Razem:

61.200,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
153.700,00

153.700,00

§ 4.
W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków nad planowanymi dochodami o kwotę: 93.000,00 zł,
zmniejsza się nadwyżka budżetu gminy o kwotę: 93.000,00 zł do kwoty:1.107.000,00 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: 93.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody po zmianach w kwocie: 243.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w niezmienionej kwocie: 1.350.000,00 zł.
§ 6.
W § 6 ust. 1 uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zaktualizowane Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2015 r., stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia....................2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na
2015 rok.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
L.P.

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych

1.

Gminne instytucje kultury
- Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
- Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem

2.
3.

Fundusz Wsparcia Policji
Powiat Nisko- Pomoc finansowa na zadanie pn..”Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1058 R Wolina-Nowa Wieś-Przędzel”

Rodzaj dotacji

Dotacja podmiotowa
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Razem:

Kwota
dotacji
719,100
566.800
152.300
6.000
30.000
755.100

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
L.P.
1.

Nazwa zadania dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) dotacja przeznaczona na realizację zadań gminy ujętych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
w rodzinie (plan wydatków w dziale 851)
- działalność szkoleniowa w zakresie dyscyplin sportu: piłka
siatkowa, koszykowa, nożna, lekkoatletyka dzieci i młodzieży
szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych
i regionalnych rozgrywkach w tych dziedzinach sportu,
- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży
i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział
w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,
- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację
- wyrównywanie szans dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej
poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
2) dotacja przeznaczona na organizacje i prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w Rudniku nad Sanem
(plan wydatków w dziale 852)
3) dotacja przeznaczona na zadanie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży
szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w lokalnych
i regionalnych rozgrywkach piłki nożnej
(plan wydatków w dziale 926)

Rodzaj dotacji

Kwota
dotacji

Dotacje celowa

451.940

Dotacje celowa

24.500

4.000

10.000
6.000
4.500

379.440
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48.000

Dotacje celowe
2.

Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Ochronka Sióstr
Służebniczek”

3.

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
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Dotacja podmiotowa
Dotacja podmiotowa
Razem:

417.583
4.890
874.413
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