
UCHWAŁA NR LI/475/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9941), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 20772), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 653.942,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:
1) dochody bieżące - 151.000,-zł
2) dochody majątkowe - 502.942,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 527 942         25 000       502 942   

70005
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 527 942         25 000        502 942   

0550

wpływy z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości    10 000          10 000                    -   

0580

wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych    15 000          15 000                    -   

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (w tym 
śr.soł.Alfredówka ze sprzedaży 
działki-27.942,-zł, pozostałe 
środki ze sprzedaży działki 
w Nowej Dębie)  502 942                    -        502 942   

2. 756

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 

innych jednostek 
nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem   95 000          95 000                    -   

75615

Wpływy z podatku 
rolnego,leśnego,podatku od 
czynności cywilnoprawnych 
od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych     5 000           5 000                    -   

0910
odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat      5 000            5 000                    -   

75616

Wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych   10 000          10 000                    -   

0910
odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat   10 000         10 000                    -   

75621

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa   80 000         80 000                    -   
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0020
wpływy z podatku dochodowego 
od osób prawnych    80 000          80 000                    -   

3. 9000
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska   31 000          31 000                    -   

90095 Pozostała działalność   31 000          31 000                    -   

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych    31 000          31 000                    -   

Razem: 653 942        151 000        502 942   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 945.942,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 44.942,-zł
2) wydatki majątkowe - 901.000,-zł

 Tabela Nr 2 
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:   K w o t a  
1. 600 Transport i łączność               576 000   

60014 Drogi publiczne powiatowe                  80 000   
Wydatki majątkowe                 80 000   
z tego

1) dotacja na zadania inwestycyjne                   80 000   

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - 
Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od 
drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika 
w miejscowości Rozalin - etap VI)                   20 000   

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi 
powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 
9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na 
odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną 
na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza 
w miejscowości Alfredówka)                   40 000   

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych  (Budowę deptaka 
pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R 
dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III)                   20 000   

60016 Drogi publiczne gminne                496 000   
Wydatki majątkowe                496 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                496 000   

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)                   35 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie 
Nowa Dęba -w tym: przebudowa drogi nad 
Bystrzykiem)                461 000   

2. 758 Różne rozliczenia                240 000   
75814 Różne rozliczenia finansowe               240 000   

Wydatki majątkowe               240 000   
z tego 
1) wkłady spółek prawa handlowego                 240 000   
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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)                 240 000   

3. 801 Oświata i wychowanie                  60 000   
80101 Szkoły podstawowe                  60 000   

Wydatki majątkowe                  60 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   60 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(wymiana pokrycia dachowego na SP w Chmielowie 
- SP Chmielów)                   60 000   

4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  67 942   
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                  10 000   

Wydatki majątkowe                  10 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   10 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa 
Dęba, w tym budowa oświetlenia ul. Mickiewicza 
i 1-go Maja)                   10 000   

90095 Pozostała działalność                  57 942   
Wydatki bieżące                  42 942   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   42 942   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    42 942   

4210

zakup materiałów i wyposażenia (śr.soł.Alfredówka 
ze sprzedaży działki-zakup huśtawki, ławki, stołu 
i ogrodzenia)                     7 942   

4300 zakup usług pozostałych                   35 000   
Wydatki majątkowe                  15 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   15 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(budowa wiaty rowerowej przy przestanku 
autobusowym w Alfredówce)                   15 000   

5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                    2 000   
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    2 000   

Wydatki bieżące                    2 000   
z tego
1) dotacje na zadania bieżące                     2 000   

2800

dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla 
SOK ze śr.soł.Jadachy na zakup strojów i zakup 
sprzętu zgodnie z podjętą uchwałą zebrania 
wiejskiego)                     2 000   

Razem:                945 942   

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 292.000,-zł zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 232.000,-zł
2) wydatki majątkowe - 60.000,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:   K w o t a  
1. 600 Transport i łączność                    2 000   

60016 Drogi publiczne gminne                   2 000   
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Wydatki bieżące                    2 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     2 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                      2 000   

 4300

zakup usług pozostałych ( w tym.śr.soł. Jadachy - 
2.000,-zł na zebranie poboczy przy drodze gminnej 
w Jadachach)                     2 000   

2. 750 Administracja publiczna                  15 000   

75075
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego                  15 000   
Wydatki bieżące                  15 000   
z tego
1) dotacje na zadania bieżące                   15 000   

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 
gminy w zakresie promocji)                   15 000   

3. 852 Pomoc społeczna                115 000   
85202 Domy pomocy społecznej                  50 000   

Wydatki bieżące                  50 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   50 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   50 000   

4330

zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt 
w domu pomocy społecznej                  50 000   

85215 Dodatki mieszkaniowe                  35 000   
Wydatki bieżące                  35 000   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   35 000   

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)                   35 000   
85230 Pomoc w zakresie dożywiania                  30 000   

Wydatki bieżące                  30 000   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   30 000   

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)                   30 000   
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                160 000   

90005
Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu                  30 000   
Wydatki majątkowe                  30 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   30 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE 
w budynkach użyteczności publiczne - 
śr.niekwalifikowane)                  30 000   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                  30 000   
Wydatki majątkowe                  30 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   30 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu 
Zalewu w Nowej Dębie)                   30 000   

90095 Pozostała działalność                100 000   
Wydatki bieżące                100 000   
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z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                100 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  100 000   

4260 zakup energii                 100 000   
Razem:                292 000   

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1000
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62
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