
UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmieniająca 
uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2014 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. 8852)) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 956.951,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:
1) dochody bieżące - 955.543,-zł
2) dochody majątkowe - 1.408,-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 859 000 859 000 -

75616

Wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych 675 000 675 000 -

0310 podatek od nieruchomości 650 000 650 000 -
0360 podatek od spadków i darowizn 25 000 25 000 -

75618 Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie 
ustaw 82 000 82 000 -

0490

wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw (wpływy 
z tytułu opłaty "śmieciowej") 82 000 82 000 -

75621

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa 102 000 102 000

0020
podatek dochodowy od osób 
prawnych 102 000 102 000 -

2. 758 Różne rozliczenia 92 543 92 543 -

75801

Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 92 543 92 543 -

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 92 543 92 543 -
3. 801 Oświata i wychowanie 4 000 4 000 -

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000 4 000 -
0830 wpływy z usług 4 000 4 000 -

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. 
poz. 379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 
oraz z 2014 r. poz. 379
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4. 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

1 408 - 1 408

90019

Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze 
środowiska 1 408 - 1 408

6260

dotacje celowe z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 1 408 - 1 408

Razem: 956 951 955 543 1 408

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.472.024,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) dochody bieżące - 540.000,-zł
2) dochody majątkowe - 932.024,-zł

Tabela Nr 2
w tym:Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Ogółem: bieżące majątkowe

1. 600 Transport i łączność 302 024 - 302 024
60014 Drogi publiczne powiatowe 302 024 - 302 024

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 deptaka 
pieszego w miejscowości Rozalin) 302 024 - 302 024

2. 756

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 540 000 540 000 -

75615

Wpływy z podatku 
rolnego,leśnego,podatku od 
czynności cywilnopranych od 
osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 540 000 540 000 -

0310 podatek od nieruchomości 450 000 450 000 -

0500
podatek od czynności cywilno - 
prawnych 90 000 90 000 -

3. 801 Oświata i wychowanie 250 000 - 250 000
80101 Szkoły podstawowe 250 000 - 250 000

6630

dotacje celowe otrzymane 
z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego (środki na budowę sali 
gimanastycznej przy SP 2 w Nowej 
Dębie) 250 000 - 250 000

4. 921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 147 385 - 147 385
92195 Pozostała działalność 147 385 - 147 385

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 (zagospodarowanie 
terenu przy Wiejskim Centrum 
Kultury w Chmielowie) 147 385 - 147 385
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5. 926 Kultura fizyczna 232 615 - 232 615
92601 Obiekty sportowe 232 615 - 232 615

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 boiska 
wielofunkcyjnego w Jadachach) 232 615 - 232 615

Razem: 1 472 024 540 000 932 024

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 530.746,-zł zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 479.338,-zł
2) wydatki majątkowe - 51.408-zł

Tabela Nr 3
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a
1. 600 Transport i łaczność 103 000

60016 Drogi publiczne gminne 103 000
Wydatki bieżące 103 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 103 000
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 103 000

4270 zakup usług remontowych 103 000
2. 758 Różne rozliczenia 50 000

75814 Rózne rozliczenia finansowe 50 000
Wydatki majątkowe 50 000
z tego
1) wkłady spółek prawa handlowego 50 000

6010

wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 
statutowych banków państwowych i innych instytucji 
finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. 
z o.o w Nowej Dębie) 50 000

3. 801 Oświata i wychowanie 96 543
80101 Szkoły podstawowe 92 543

Wydatki bieżące 92 543
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 92 543
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 92 543

4210 zakup materiałów i wyposażenia 51 545
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 998

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000
Wydatki bieżące 4 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 4 000
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 000

4220 zakup środków żywności 4 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 267 203

90002 Gospodarka odpadami 82 000
Wydatki bieżące 82 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 82 000
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 82 000

4300 zakup usług pozostałych 82 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 37 220

Wydatki bieżące 37 220
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 37 220
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a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 220
4300 zakup usług pozostałych 37 220

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 843
Wydatki bieżące 37 843
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 37 843
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 843

4300 zakup usług pozostałych 37 843

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 408
Wydatki majątkowe 1 408
z tego
1) dotacja na zadania inwestycyjne 1 408

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 1 408

90095 Pozostała działalność 108 732
Wydatki bieżące 108 732
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 108 732
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 108 732

4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000
4270 zakup usług remontowych 30 000
4300 zakup usług pozostałych 40 000
4390 wykonanie ekspertyz 4 500

4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 19 232

5. 926 Kultura fizyczna 14 000
92604 Instytucje kultury fizycznej 14 000

Wydatki bieżące 14 000
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 14 000
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 000
Razem: 530 746

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.045.819,-zł zgodnie z tabelą nr 4, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 299.427,-zł
2) wydatki majątkowe - 746.392,-zł

Tabela Nr 4
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: K w o t a
1. 750 Administracja publiczna 12 300

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 300
Wydatki bieżące 12 300

z tego
1) dotacje na zadania bieżące 12 300

2360

dotacja 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 promocji) 12 300

2. 757 Obsługa długu publicznego 88 177

75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 88 177
Wydatki bieżące 88 177
z tego
1) obsługa długu publicznego 88 177
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8110

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek 88 177

2. 801 Oświata i wychowanie 746 860
80101 Szkoły podstawowe 596 000

Wydatki majątkowe 596 000
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 596 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój 
infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba 
(budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie) 596 000

80104 Przedszkola 150 860
Wydatki bieżące 150 860
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 40 000
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40 000

4330

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
(zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych 
w przedszkolach publicznych w innej gminie) 40 000
2) dotacje na zadania bieżące 110 860

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" 
w Nowej Dębie) 110 860

3. 852 Pomoc społeczna 26 570
85215 Dodatki mieszkaniowe 23 498

Wydatki bieżące 23 498
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 498

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 23 498
85295 Pozostała działalność 3 072

Wydatki bieżące 3 072
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 3 072

2360

dotacja 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) 3 072

4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 305
92195 Pozostała działalność 138 305

Wydatki bieżące 16 520
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych 10 000

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000

2) dotacje na zadania bieżące 6 520

2360

dotacja 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) 6 520

Wydatki majątkowe 121 785
z tego

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 121 785
a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej 89 785

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -
k.niekwalifikowane) 10 000
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6057

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -
k.kwalifikowane -b.UE) 89 785

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -
k.kwalifikowane -b.gm.) 22 000

5. 926 Kultura fizyczna 33 607
92601 Obiekty sportowe 28 607

Wydatki majątkowe 28 607
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 607

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kwalifikowane 
b.gm.) 28 607

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000
Wydatki bieżące 5 000
z tego
1) dotacje na zadania bieżące 5 000

2360

dotacja 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 gminny z zakresu kultury 
fizycznej 5 000

Razem: 1 045 819

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2014 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/360/2014 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 r., w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW 
w Rzeszowie w kwocie 669.998,-zł, dokonuje się następujących zmian :
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

a) Określa się przychody budżetu w kwocie 3.003.277,-zł z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 
3.003.277,-zł (§ 952),

b) Określa się rozchody budżetu w kwocie 3.003.277,-zł z tytułu rat kredytów i pożyczek 
w kwocie 3.003.277,-zł (§ 992), w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej - 394.157,-zł (§ 963).

2) § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
w kwocie 5.003.277,-zł, w tym na:
a) 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 - 500.000,-zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.003.277,-zł, w tym na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie - 394.157,-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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin
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