
UCHWAŁA NR XXXVII/336/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz zmieniająca 
uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 

poz.5941) art.211,212,216,218,219,220, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885)Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje : 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.399,-zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 

1. dochody bieżące - 0,-zł 

2. dochody majątkowe - 1.399,-zł 

Tabela Nr 1 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: w tym:

bieżące majątkowe

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 399 - 1 399

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

1 399 - 1 399

0870 wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych (śr.soł.Jadachy ze sprzedaży 
drewna)

1 399 - 1 399 

Razem: 1 399 - 1 399

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 247.685,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym: 

1. dochody bieżące - 0,-zł 

2. dochody majątkowe - 247.685,-zł 

Tabela Nr 2 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: w tym:

bieżące majątkowe

1. 926 Kultura fizyczna 247 685 - 247 685

92601 Obiekty sportowe 247 685 - 247 685

6207 dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich (budowa budynku 
socjalno-sztaniowego zlokalizowanego obok 
boiska sportowego w miejscowości 
w Cyganach )

247 685 - 247 685 

Razem: 247 685 - 247 685

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 99.856,-zł zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 

1. wydatki bieżące - 94.256,-zł 

2. wydatki majątkowe - 5.600,-zł 

Tabela Nr 3 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a

1. 600 Transport i łączność 35 477

60016 Drogi publiczne gminne 35 477

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. poz.645
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Wydatki bieżące 35 477

z tego 

1) wydatki jednostek budżetowych 35 477 

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 477 

4300 zakup usług pozostałych 35 477 

2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000

75416 Straż gminna (miejska) 40 000

Wydatki bieżące 40 000

z tego 

1) wydatki jednostek budżetowych 40 000 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 000 

4120 składki na Fundusz Pracy 2 000 

3. 801 Oświata i wychowanie 24 379

80101 Szkoły podstawowe 18 779

Wydatki bieżące 18 779

z tego 

1) wydatki jednostek budżetowych 18 779 

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 779 

4270 zakup usług remontowych (śr.soł.Jadachy dla ZS Jadachy - 
remont altanki-2.779,-zł i dla SP Nr 2 na remont dachu Filii 
w P.Dębskich-16.000,-zł)

18 779 

80104 Przedszkola 5 600

Wydatki majątkowe 5 600

z tego 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 600 

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 
zmywarki dla P-5)

5 600 

Razem: 99 856

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 106.980,-zł zgodnie z tabelą nr 4, 
w tym: 

1. wydatki bieżące - 106.980,-zł 

2. wydatki majątkowe - 0,-zł 

Tabela Nr 4 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a

1. 757 Obsługa długu publicznego 100 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego

100 000

Wydatki bieżące 100 000

z tego 

1) obsługa długu publicznego 100 000 

8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek 

100 000 

2. 801 Oświata i wychowanie 5 600

80104 Przedszkola 5 600

Wydatki bieżące 5 600

z tego 

1) wydatki jednostek budżetowych 5 600 

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 600 
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4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000 

4300 zakup usług pozostałych 2 600 

3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 380

92195 Pozostała działalność 1 380

Wydatki bieżące 1 380

z tego 

1) wydatki jednostek budżetowych 1 380 

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 380 

4300 zakup usług pozostałych - śr.soł.Jadachy 1 380 

Razem: 106 980

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2013 przyjętej Uchwałą Nr XXVIII/251/2013 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 roku, dokonuje się następujących zmian: 

I. § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 894.162,-zł. 

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 894.162,-zł będą przychody z tytułu: 

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 894.162,-zł, w tym na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
394.162,-zł.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie 4.563.282,-zł z tytułu: 

1)zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu 
w kwocie 894.162,-zł, w tym na: 

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000,-zł (§ 952), 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 394.162,-zł (§ 903),

2)zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 3.669.120,-zł (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3.669.120,-zł z tytułu: 

1)spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.669.120,-zł (§ 992)

II. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
w kwocie 6.563.282,-zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-
zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w kwocie 933.324,-zł, 

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 894.162,-zł, w tym na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
394.162,-zł, 

3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.669.120,-zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin
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