
UCHWAŁA NR L/407/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok oraz zmieniająca 
Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Dęba na 2022 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[1]), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305[2]), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 202.570 zł, zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym  dochody bieżące - 202.570,-zł 

       Tabela Nr 1 
w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: bieżące majątkowe 

1. 756   

Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 
oraz wydatki związane 
z ich poborem  105 000      105 000      

  75618  

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw  105 000      105 000      

   0460 
wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej  105 000      105 000      

2. 758   Różne rozliczenia   11 070      11 070      

  75814  
Różne rozliczenia 
finansowe  11 070      11 070      

   2990 

wpłata środków 
finansowych z 
niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które 
nie wygasają  z upływem 
roku budżetowego  11 070      11 070      

3. 801   Oświata i wychowanie  2 500      2 500      
  80101  Szkoły podstawowe  2 500      2 500      

   0960 

wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej (SP Jadachy)  2 500      2 500      

4. 852   Pomoc społeczna  84 000      84 000      

  85202  
Domy pomocy 
społecznej  84 000      84 000      

   0690 

wpływy z różnych opłat 
(wpływ środków z opłat za 
pobyt w domach pomocy 
społecznej)  84 000      84 000      

    Razem:  202 570      202 570      
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 236.684,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 

w tym: 
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1) wydatki bieżące - 212.684,30 zł 
2) wydatki majątkowe - 24.000,- zł 
     Tabela Nr 2 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:  K w o t a  
1. 020   Leśnictwo  10 000,00     
  02095  Pozostała działalność  10 000,00     
    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     

   4300 zakup usług pozostałych  10 000,00     
2. 600   Transport i łączność  60 114,30     
  60016  Drogi publiczne gminne  60 114,30     
    Wydatki bieżące  60 114,30     
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych  60 114,30     

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  60 114,30     

   4270 
zakup usług remontowych (Fun.soł. Jadachy - 
remont dróg w sołectwie-22.114,30 zł)  22 114,30     

   4300 zakup usług pozostałych  38 000,00     

3. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  47 000,00     
  75412  Ochotnicze straże pożarne  22 000,00     
    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     

   4260 zakup energii  10 000,00     
    Wydatki majątkowe   12 000,00     
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  12 000,00     

   6060 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Fun.soł. Jadachy-zakup garażu dla OSP 
Jadachy)  12 000,00     

  75414  Obrona cywilna  25 000,00     
    Wydatki bieżące  25 000,00     
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych  25 000,00     

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  25 000,00     

   4260 zakup energii  15 000,00     
   4300 zakup usług pozostałych  10 000,00     

4. 801   Oświata i wychowanie  2 500,00     
  80101  Szkoły podstawowe  2 500,00     
    Wydatki bieżące  2 500,00     
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych  2 500,00     

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych    2 500,00     

   4240 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek (SP Jadachy)  2 500,00     

5. 852   Pomoc społeczna  84 000,00     
  85202  Domy pomocy społecznej  84 000,00     
    Wydatki bieżące  84 000,00     
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    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych  84 000,00     

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych    84 000,00     

   4330 

zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za 
pobyt w domu pomocy społecznej   84 000,00     

6. 900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  10 000,00     
  90095  Pozostała działalność  10 000,00     
    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     

   4520 
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego  10 000,00     

7. 921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  12 000,00     
  92195  Pozostała działalność  12 000,00     
    Wydatki majątkowe   12 000,00     
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  12 000,00     

   6060 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy 
budynku Domu Ludowego w Rozalinie)  12 000,00     

8. 926   Kultura fizyczna  11 070,00     
  92604  Instytucje kultury fizycznej  11 070,00     
    Wydatki bieżące  11 070,00     
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych  11 070,00     

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  11 070,00     

   4210 zakup materiałów i wyposażenia  11 070,00     
    Razem:  236 684,30     
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 34.114,30 zł, zgodnie z tabelą nr 3 , 

w tym  wydatki bieżące - 34.114,30 zł 
     Tabela Nr 3 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:  K w o t a  
1. 600   Transport i łączność  34 114,30     
  60016  Drogi publiczne gminne  34 114,30     
    Wydatki bieżące  34 114,30     
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych  34 114,30     

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  34 114,30     

   4270 
zakup usług remontowych (Fun.soł. Jadachy 
-remont dróg)  34 114,30     

    Razem:  34 114,30     
§ 4. Załącznik do Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2022 Nr XLVIII/399/2022 z dnia 

28 stycznia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1] Zmina tkstu jednolitego została opublikowana w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834 
[2] Zmiana tekstu jednolitego została opublikowana w Dz.U. z 2021, poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 
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Załącznik 
I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania  realizowane przez
 podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota  
600 Transport i łączność                 427 500    

60014 Drogi publiczne powiatowe                 427 500    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R 
ul.Szypowskiego w Nowej Dębie)               137 500,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. 
Borowa w Nowej Dębie)                 50 000,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-
Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Chmielów ( ul. Górka))               150 000,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do 
drogi krajowej Nr 9 w m.Alfredówka)                 40 000,00    

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Nowej 
Dębie)                 50 000,00    

700 Gospodarka mieszkaniowa                     4 000    

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     4 000    

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy 
Tarnobrzeg rewitalizacja )                        4 000    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              2 778 000    
90002 Gospodarka odpadami              2 777 000    

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)                 2 777 000    

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska                     1 000    

6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych (likwidacja azbestu)                     1 000    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              1 557 000    
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92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              1 557 000    

2480
dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury                 1 550 000    

2800

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych (1. 
śr.os.Poręby Dębskie-7.000,-zł organizacja dożynek)                        7 000    

Razem:              4 766 500    

II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota  

010 Rolnictwo i łowiectwo                   15 000    

01009 Spółki wodne                   15 000    

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
(dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania 
konserwacja rowów )                      15 000    

630 Turystyka                     2 000    

63095 Pozostała działalność                     2 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w 
zakresie turystyki) w tym:                     2 000    
1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału 
turystycznego Gminy Nowa Dęba                     2 000    

750 Administracja publiczna                     2 000    

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                     2 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w 
zakresie turystyki) w tym:                     2 000    

1. Promocja o organizacja wolotariatu                     2 000    

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     2 000    

75412 Ochotnicze straże pożarne                     2 000    

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom                     2 000    

801 Oświata i wychowanie              3 000 000    
80104 Przedszkola              3 000 000    

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w 
Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali 
Odkrywcy"w Chmielowie )                 3 000 000    

851 Ochrona zdrowia                   62 000    
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   62 000    
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2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
ochrony zdrowia) w tym:                   62 000    

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży                   47 000    
1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z 
rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych 
patologiami - wypoczynek wakacyjny                   35 000    
1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez 
rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę 
sprawności fizycznej, rozwój umiejętności 
interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw 
społecznych                   12 000    
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym                   10 000    
(osobom uzależnionym i współuzależnionym)  z 
terenu  Gminy Nowa Dęba                   10 000    

3.Ochrona i promocja zdrowia                     5 000    
3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej 
mieszkańców Gminy Nowa Dęba                     5 000    

852 Pomoc społeczna                     8 000    

85295 Pozostała działalność                     8 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy w 
zakresie pomocy społecznej) w tym:                     8 000    

1. Polityka społeczna                     8 000    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 971 500    

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska                 913 000    

2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM 
Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego 
ścieków  wg kalkulacji:  400.000 m sześciennych* 2,27 )               908 000,00    

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i 
Tarnowskiej Woli)                        5 000    

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska                   42 500    

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i 
dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-
zł)                      42 500    

90095 Pozostała działalność                   16 000    
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2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom                   16 000    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     2 000    
92195 Pozostała działalność                     2 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:                     2 000    
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
kulturowego                     2 000    

926 Kultura fizyczna                 475 000    
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                 475 000    

2360

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu 
kultury fizycznej) w tym:                     5 000    
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu                     5 000    

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)                 470 000    
1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, 
Alfredówka, Buda Stalowska                   33 000    
2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu na terenie sołectwa Jadachy                   33 000    
3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu na terenie sołectwa Chmielów                   33 000    
4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu na terenie sołectwa Cygany                   33 000    
5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi 
sportu  na terenie miasta Nowa Dęba                 338 000    

Razem:              4 539 500    
Ogółem dotacje:              9 306 000    
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