
UCHWAŁA NR XLV/362/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok oraz zmieniająca 
uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.522.012,90 zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:  
1) dochody bieżące - 881.267,15 zł 
2) dochody majątkowe - 640.745,75 zł 
        Tabela Nr 1  

 w tym:  
Lp Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:   bieżące   majątkowe  
1. 020   Leśnictwo         31,75                  -           31,75    
  02095  Pozostała działalność        31,75                 -             31,75    

   0870 
wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych                31,75    

                     -
      

                  
31,75    

2. 700   
Gospodarka 
mieszkaniowa 303 714,00    63 000,00    240 714,00    

  70005  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 303 714,00    63 000,00    240 714,00    

   0550 

wpływy z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości    4 000,00        4 000,00     

   0630 

wpływy z tytułu opłat i 
kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z 
tytułu postępowania 
sądowego i 
prokuratorskiego   14 000,00      14 000,00     

   0750 

wpływy 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   45 000,00      45 000,00     

   0760 

wpływy z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności      5 000,00    

                     -
          5 000,00    

   0770 

wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości  235 714,00    

                     -
       235 714,00    

3. 710   Działalność usługowa     4 200,00       4 200,00                -      

  71004  

Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego      4 200,00       4 200,00                -      

   0970 
wpływy z różnych 
dochodów       4 200,00       4 200,00     

4. 750   Administracja publiczna   58 435,35     58 435,35                 -      
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  75023  

Urzędy gmin (miast i 
miast na prawach 
powiatu)   58 435,35     58 435,35    

                         
-      

   0630 

wpływy z tytułu opłat i 
kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z 
tytułu postępowania 
sądowego i 
prokuratorskiego     2 700,00       2 700,00     

   0740 wpływy z dywident   55 735,35      55 735,35     

5. 756   

Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z 
ich poborem 730 221,38    330 221,38    400 000,00    

  75615  

Wpływy z podatku 
rolnego,leśnego,podatk
u od czynności 
cywilnoprawnych od 
osób prawnych i innych 
jednostek 
organizacyjnych 220 866,00    220 866,00    

                         
-      

   0310 
wpływy z podatku od 
nieruchomości  200 000,00    200 000,00     

   0340 
wpływy z podatku od 
środków transportowych    13 866,00      13 866,00     

   0910 

wpływy z odsetek od 
nieterminoweych wpłat 
podatków i opłat      7 000,00        7 000,00     

  75616  

Wpływy z podatku 
rolnego, leśnego, 
podatku od spadków i 
darowizn, podatku od 
czynności 
cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat 
lokalnych od osób 
fizycznych   77 000,00     77 000,00    

                         
-      

   0310 
wpływy z podatku od 
nieruchomości    60 000,00      60 000,00     

   0360 
wpływy z podatku od 
spadków i darowizn    13 200,00      13 200,00     

   0640 

wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień     3 800,00        3 800,00     

  75618  

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw 432 355,38     32 355,38    400 000,00    

   0480 

wpływy z opłat za 
wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych   22 355,38     22 355,38     

   0490 

wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw (wpływy z 
tytułu opłaty za 
umieszczenie urządzeń, 
opłata planistyczna)   10 000,00      10 000,00     

   6100 

dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych  400 000,00       400 000,00    
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6. 758   Różne rozliczenia   34 090,00     34 090,00                 -      

  75801  

Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego   34 090,00     34 090,00    

                         
-      

   2920 
subwencje ogólne z 
budżetu państwa   34 090,00      34 090,00    

                      
   -      

7. 801   Oświata i wychowanie  108 615,00    108 615,00                 -      
  80101  Szkoły podstawowe     5 700,00       5 700,00                 -      

   0960 

wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej      5 700,00        5 700,00    

                      
   -      

  80104  Przedszkola 102 915,00    102 915,00    
                         

-      

   0830 

wpływy z usług (dochody z 
tytułu zwrotu kosztów 
wychowania 
przedszkolnego-BOJS-
2.915,- zł  UMIG 100.000,-)  102 915,00    102 915,00    

                      
   -      

8. 851   Ochrona zdrowia     1 600,00       1 600,00                 -      
  85195  Pozostała działalność      1 600,00       1 600,00                 -      

   2180 

środki z Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 
na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-
19     1 600,00        1 600,00    

                      
   -      

9. 852   Pomoc społeczna   42 505,42     42 505,42                 -      
  85295  Pozostała działalność   42 505,42     42 505,42                 -      

   0960 

wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej       1 000,00        1 000,00     

   2057 

dotacja celowa w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego   37 939,14      37 939,14    

                      
   -      

   2059 

dotacja celowa w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego      3 566,28        3 566,28     

10 900   
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 238 600,00    238 600,00    
                         

-      
  90002  Gospodarka odpadami 205 700,00    205 700,00                -      

Id: 59139D5B-EA98-4DFA-9ECF-477F0ADC3FF6. Podpisany Strona 3



   0490 

wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw (wpływy z 
tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi)  200 000,00     200 000,00    

                      
   -      

   0640 

wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień     2 500,00        2 500,00     

   0910 

wpływy z odsetek od 
nieterminoweych wpłat 
podatków i opłat      3 200,00       3 200,00     

  90005  Gospodarka odpadami  11 200,00     11 200,00    
                         

-      

   0970 
wpływy z różnych 
dochodów    11 200,00      11 200,00    

                      
   -      

  90015  
Oświetlenie ulic, placów 
i dróg   13 000,00     13 000,00    

                         
-      

   0950 

wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów   13 000,00      13 000,00    

                      
   -      

  90095  Pozostała działalność     8 700,00       8 700,00                  -      

   0970 
wpływy z różnych 
dochodów       8 700,00        8 700,00    

                      
   -      

     1 522 012,90    881 267,15    640 745,75    
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 400.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 

w tym wydatki majątkowe 400.000 zł 
       Tabela Nr 2  

 w tym:  
Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:   bieżące  majątkowe  
1. 758    400 000,00     400 000,00    

  75818  

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw 400 000,00      -      400 000,00    

   6290 

środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-
gminnych, związków 
powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z 
innych źródeł  400 000,00     400 000,00    

    Razem: 400 000,00     400 000,00    
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.914.020,06 zł zgodnie z tabelą nr 3, 

w tym: 
1) wydatki bieżące - 1.555.207,17 zł 
2) wydatki majątkowe -358.812,89 zł 
      Tabela Nr 3  

Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:    K w o t a   
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo                3 031,75    
  01008  Melioracje wodne                 3 031,75    
    Wydatki bieżące                 3 031,75    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                   3 031,75    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   3 031,75    
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   4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. śr.soł. 
Cygany -3.000,- zł na zakup kosy spalinowej na 
potrzeby sołectwa, 2.śr.soł. Jadachy- 31.75 zł na 
zakup benzyny do kosy)                   3 031,75    

2. 600   Transport i łączność             295 000,00    
  60016  Drogi publiczne  gminne             295 000,00    
    Wydatki bieżące               10 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 10 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                 10 000,00    

   4270 

zakup usług remontowych (śr.soł. Cygany-10.000,- 
zł na zakup żużla i usługę transportową dla 
sołectwa)                 10 000,00    

    Wydatki majątkowe              285 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne               285 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa dróg gminnych, w tym: Łącznik 
Zarzecze-A.Krzywoń-250.000,-zł )                285 000,00    

3. 630   Gospodarka mieszkaniowa                     850,00    
  63095  Pozostała działalność                     850,00    
    Wydatki majątkowe                     850,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                      850,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej 
Dębie-k.niekwalif. ) 

                           
850,00    

4. 700   Gospodarka mieszkaniowa               14 000,00    
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami                14 000,00    
    Wydatki majątkowe                14 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                 14 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(wykup gruntów i nieruchomości )                 14 000,00    

5. 801   Oświata i wychowanie           1 178 934,62    
  80101  Szkoły podstawowe              312 790,00    
    Wydatki bieżące             312 790,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych               312 790,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               307 090,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               294 090,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  13 000,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    5 700,00    

   4240 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek                     5 700,00    

  80103  
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych                19 000,00    

    Wydatki bieżące               19 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 19 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 19 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                 19 000,00    

  80104  Przedszkola              612 144,62    
Id: 59139D5B-EA98-4DFA-9ECF-477F0ADC3FF6. Podpisany Strona 5



    Wydatki bieżące              612 144,62    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych               496 915,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               394 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               378 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  16 000,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych               102 915,00    

   4260 zakup energii                    2 915,00    

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług 
przedszkolnych w innej gminie - UMiG)               100 000,00    

    2) dotacje na zadania bieżące               115 229,62    

   2540 

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty (Przedszkole 
Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia 
Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy"w 
Chmielowie ) 115229,62 

  80106  Inne formy wychowania przedszkolnego               67 000,00    
    Wydatki bieżące               67 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 67 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                 59 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                    8 000,00    
  80148  Stołówki szkolne i przedszkolne                68 000,00    
    Wydatki bieżące                68 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 68 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 68 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                 57 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  11 000,00    

  80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci przedszkolnych, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego                17 000,00    

    Wydatki bieżące               17 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 17 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 17 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                 17 000,00    

  80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych                83 000,00    

    Wydatki bieżące                83 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 83 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 83 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                 72 000,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  11 000,00    

6. 851   Ochrona zdrowia                58 604,27    
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                58 604,27    
    Wydatki bieżące                22 355,38    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 22 355,38    
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a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   22 355,38    

   4300 zakup usług pozostałych                 22 355,38    
    Wydatki majątkowe               36 248,89    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                 36 248,89    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Modernizacja monitoringu Nad Zalewem)                 36 248,89    

7. 852   Pomoc społeczna              118 685,42    
  85202  Domy pomocy społecznej                55 000,00    
    Wydatki bieżące               55 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 55 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   55 000,00    

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w 
domu pomocy społecznej                  55 000,00    

  85214  

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe               13 000,00    

    Wydatki bieżące               13 500,00    
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 13 500,00    
   3110 świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)                 13 500,00    
  85295  Pozostała działalność                50 185,42    
    Wydatki bieżące                50 185,42    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 50 185,42    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 10 892,65    

   4010 

wynagrodzenie osobowe pracowników 
(zad.wł.b.gm. 1.MGOPS-2.190,- zł, 2. Klub Seniora-
4.600,-zł)                   6 790,00    

   4019 
wynagrodzenie osobowe pracowników 
(zad.wł.b.gm. 1. świetlica-MGOPS-k.kwalifik. b.p)                    2 709,53    

   4110 
składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm. 
1. MGOPS-390,-zł 2. Klub Seniora -290,-zł ) 

                           
680,00    

   4119 
składki na ubezpieczenia społeczne ( 1. świetlica-
MGOPS-k.kwalifikowane b.p.) 

                           
473,08    

   4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.1. MGOPS-60,-zł 2. 
Klub Seniora -150,-zł ) 

                           
210,00    

   4129 

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (1. świetlica-MGOPS-
k.kwalifikowane b.p.  ) 

                             
30,04    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  39 292,77    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia                   1 000,00    

   4217 
zakup materiałów i wyposażenia ( świetlica-
MGOPS, k.kwalifikowane b.UE)                 37 939,14    

   4219 
zakup materiałów i wyposażenia ( świetlica-
MGOPS, k.kwalifikowane b.p.)                      353,63    

8. 855   Rodzina               13 000,00    
  85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3               13 000,00    
    Wydatki bieżące               13 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 13 000,00    
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    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 13 000,00    
   4010 wynagrodzenie osobowe pracowników                  13 000,00    

9. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              222 414,00    
  90002  Gospodarka odpadami komunalnymi             205 700,00    
    Wydatki bieżące              205 700,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące               205 700,00    

   2310 

dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola  na 
pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania 
odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym 
porozumieniem)              205 700,00    

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg                16 714,00    
    Wydatki majątkowe                16 714,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                 16 714,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa 
Dęba,w tym: 1. śr.soł. Cygany - 16.714,-zł na 
wykonanie oświetlenia na osiedlu domów 
jednorodzinnych w Cyganach)                                 16 714,00    

10. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  3 500,00    
  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  3 500,00    
    Wydatki bieżące                 3 500,00    
    z tego  
    1) dotacje na zadania bieżące                   3 500,00    

   2800 

dotacja celowa otrzymana z budżetu przez 
pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych (w tym: 1. śr. soł. Cygany -3.500,-zł 
zakup wyposażenia dla CKL w Cyganach)                   3 500,00    

11. 926   Kultura fizyczna                   6 000,00    
  92604  Instytucje kultury fizycznej                  6 000,00    
    Wydatki majątkowe                 6 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   6 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w 
tym: 1. śr.soł. Cygany-Projekt oświetlenia płyty 
boiska sportowego w Cyganach)                                   6 000,00    

    Razem:          1 914 020,06    
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 289.748,89- zł, zgodnie z tabelą nr 4 , 

w tym:  
1) wydatki bieżące - 3.500,- zł 
2) wydatki majątkowe - 286.248,89 zł 
      Tabela Nr 4  

Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:    K w o t a   
1. 600   Transport i łączność               250 000,00    
  60016  Drogi publiczne gminne               250 000,00    
    Wydatki majątkowe               250 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                 250 000,00    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)                 250 000,00    
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2. 630   Turystyka                  36 248,89    
  63095  Pozostała działalność                  36 248,89    
    Wydatki majątkowe                 36 248,89    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   36 248,89    

   6050 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Modernizacja monitoringu Nad Zalewem)                  36 248,89    

3. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                    3 500,00    
  92195  Pozostała działalność                    3 500,00    
    Wydatki bieżące                   3 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                     3 500,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     3 500,00    

   4210 

zakup materiałów i wyposażenia (w tym:  śr.soł. 
Cygany-3.500,-zł zakup wyposażenia dla WCK 
Cygany)                     3 500,00    

    Razem: 289 748,89   
  

§ 5. Określa się zmianę dochodów i wydatków objętych szczególną zasadą wykonywania budżetu 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok, wynikającą z art.92 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) - dochody z części opłat za sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
spożywania alkoholu: 
1) ustala się dochody budżetu gminy w dz. 756 - 75619 - 0270 - 36.248,89 zł; 
2) ustala się wydatki budżetu gminy w dz. 851 - 85154 - 6050 - 36.248,89 zł. 

§ 6. Określa się zmianę dochodów i wydatków stanowiących szczególne zasady wykonywania 
budżetu gminy Nowa Dęba, wynikające z odrębnych ustaw, w tym: 
1) stosownie do art. 182 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) zwiększa się dochody w kwocie 
22 355,38 zł, z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 o i 181 oraz dochody określone 
w art. 111 tej ustawy. Środki wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 22.355,38 zł:  
a) zwiększa się dochody w Dz.756 Rozdział 75618 Paragraf 0480 o kwotę - 22.355,38 zł. 

Po zmianach plan dochodów wynosi 342.355,38 zł; 
b) zwiększa się wydatki w Dz. 851 Rozdział 85154 Paragraf 4300 o kwotę- 22.355,38 zł. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 420.388,38 zł. 
2) stosownie do art.6r ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 z póżn.zm.) zwiększa się wpływy z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - o kwotę 205.700,-zł stanowiącą dochód budżetu gminy 
i przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 
w wysokości 205.700 zł: 
a) zwiększa się dochody w Dz. 900 Rozdział 90002 

- Paragraf 0490 o kwotę - 200.000 zł; 
- Paragraf 0640 o kwotę- 2.500 zł; 
- Paragraf 0910 o kwotę - 3.200 zł; 

Po zmianach plan dochodów wynosi 4.405.700,-zł. 
b) zwiększa się wydatki w Dz. 900 Rozdział 90002 Paragraf 2310 o kwotę - 205.700 zł. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 4.405.700,-zł . 
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§ 7. W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/281/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. ,zmienionej 
Uchwałą Nr XXXII/282/2021  z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwała Nr XXXV/303/2021 z dnia z 28 kwietnia 
2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/314/202 z dnia 31 maja 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany : 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3.1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 12.461.865,27 zł. 
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 12.461.865,27 zł, będą: 

1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.326.573,-zł 
w tym przychody na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej - 958.564,-zł, 

2) przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie: 
3.078.033,- zł, w tym na podstawie: 
a) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi w kwocie 78.033,- zł 
b) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3.000.000,-zł 

3) oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.057.259,27 zł. 
3. Określa się przychody budżetu w kwocie 13.780.565,27-zł z tego: 

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8.686.709,-zł (§ 952), 
2) z tytułu zaciągnietej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 958.564,- zł(§ 903) 
3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie: 3.078.033,- zł w tym na 
podstawie: 
a) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi w kwocie 78.033,-zł 
b) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3.000.000,-zł 

4) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 1.057.259,27,-zł." 
4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.318.700,-zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 

(§992)" . 
2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 
12.603.837,- zł, w tym na: 

1) pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie  8.326,573,-zł; 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pozyczek i kredytów w kwocie 1.318.700,-zł 
4) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 958.564,-zł. " 

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 
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Uzasadnienie 

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2021 oraz 
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok 

Po stronie dochodowej zabezpieczono środki: 
- ze sprzedaży drewna w sołectwie Jadachy (010/01008/0870); 
- ze sprzedaży działki Nr 1384/35 w sołectwie Cygany (700/70005/0770); 
- z nadwyżki opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem 

na zakup usług pozostałych, zgodnie z gminnym programem (851/85154/0480)-szczególne 
wykonanie budżetu; 

- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (758/75801/2920) z przeznaczeniem na 
finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (801/80101/4010); 

- z tytułu darowizny pieniężnej Rady Rodziców na rzecz Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek 
Oświatowych (801/80101/0960) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w placówce 
(801/80101/4240); 

- z tytułu rozliczenia kosztów za zużycie mediów w budynku w części należącej do Żłobka 
Miejskiego za III kwartał 2021 roku oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 
(801/80104/0830) z przeznaczeniem na media w placówce (801/80104/4260) oraz na pokrycie 
kosztów wychowania przedszkolnego (801/80104/4330); 

- z tytułu nadwyżki z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia 
i zagospodarowania  odpadów, w tym składowania zgodnie z zawartym porozumieniem-szczególne 
wykonanie budżetu; 

- otrzymane jako dofinansowanie dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację 
zadania bieżącego  pn. Świetlica". Zadanie to realizowane będzie przez jednostkę w latach 2021-
2023. 

Do planu dochodów wprowadzono nadwyżki środków wykonanych z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące w placówkach oświatowych, w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
oraz w UMIG . 

Dostosowano do nowoutworzonego paragrafu otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (wymóg ustawowy)- (z 756/75618/6290 na 756/75618/6100); 

Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki: 
1. zgodnie z podjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Cygany ze sprzedaży 

działki nr 1384/35 na : 
a) kwotę: 6.000,- zł - dla SOSIR na wykonanie projektu oświetlenia płyty boiska sportowego 

w Cyganach (926/92604/6050); 
b) kwotę: 10.000,- zł na zakup żużla i usługę transportową dla sołectwa Cygany (600/60016/4270); 
c) kwotę: 3.000,-zł na zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Cygany (010/01008/4210); 
d) kwotę: 16.714,-zł na wykonanie oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Cyganach 

(przy stadionie) (900/90015/6050). 
2. zgodnie  z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Jadachy ze sprzedaży 

drewna. Środki przeznaczono na zakup benzyny do kosy spalinowej (010/01008/4210); 
3. na zwiększenie wydatków majątkowych : 
a) "Przebudowa dróg gminnych w tym Łącznik Zarzecze-A.Krzywoń"(600/60016/6050). Środki 

przeznacza się na zmianę zakresu zadania polegającego na zwiekszeniu przepływu wody na 
realizowanym przepuście w tym zadaniu. 
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b)"Rozbudowa Placu Zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie". Zakup tablicy informacyjnej. 
(630/63095/6050) ; 

c) na "Wykup gruntów i nieruchomości "-Grunty pod drogę w Alfredówce (700/70005/6050); 
4. dla projektu realizowanego przez MGOPS pod nazwą"Świetlica". 
5. na braki w planach wydatków bieżących : 
a) placówek oświatowych na terenie miasta i gminy w wysokości 934.000,-zł (Dz.801 

Par.4010,4110 i 855/85516/4010); 
b) na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 55.000,-zł. Koszt utrzymania 

mieszkańca w DPS wzrósł średnio o 6,63% w stosunku do roku ubiegłego (852/85202/4330), 
c) na zasiłki celowe w wysokości 13.500,-zł. Wzrost spodowodawny koniecznością ponoszenia 

kosztów za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych. Zapewnienie pobytu dla 
bezdomnych powoduje zmniejszenie środków na pomoc społęczną w postaci zasiłków celowych 
i zakupu opału na zimę (852/85214/3110); 

d) na Klub Seniora w wysokości 5.040 zł. Zwiększenia wydatków spowodowane niewielką kwotą 
dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa (852/85295/4010,4110,4120); 

e) na dotację podmiotową dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu gminy. 
Braki  w wydatkach bieżących zabezpieczono poprzez całkowite rozdysponowanie wolnych środków 

z roku poprzedniego oraz nadwyżki dochodów bieżących co spowodowało w roku 2021 zwiększenie 
deficytu  oraz przychodów gminy. 

Proszę o podjęcie uchwały zgodnie z projektem. 
Przygotowała: 
Magdalena Skura 

    
Burmistrz 

 
 

Wiesław Ordon  
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