
UCHWAŁA NR XXIV/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 8691)), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 209.208,-zł, zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym :
1) dochody bieżące - 150.000,-zł
2) dochody majątkowe - 59.208,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 710 Działalność usługowa 120 000       120 000                   -   

71004
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 120 000       120 000                   -   

2700

środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), 
samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł - śr. z 
ARP na wykonanie projektu MPZP 
terenów przemysłowych TSSE 
Euro-Park Wisłosan w Chmielowie 
w gminie Nowa Dęba)   120 000        120 000                   -   

2. 758 Różne rozliczenia   59 208                   -         59 208   
75814 Różne rozliczenia finansowe   59 208                   -        59 208   

6680

wpłata środków finansowych z 
niewykorzystanych w terminie 
wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego     59 208                   -         59 208   

3. 855 Rodzina   30 000        30 000                   -   
85501 Świadczenia wychowawcze   20 000        20 000                   -   

2910

wpływy ze zwrotów dotacji oraz 
płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości    20 000          20 000                   -   

85502

Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego   10 000         10 000                   -   

2910

wpływy ze zwrotów dotacji oraz 
płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości     10 000          10 000                   -   
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Razem: 209 208       150 000         59 208   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 224.208,-zł, zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 165.000,-zł
2) wydatki majątkowe - 59.208,-zł

 Tabela Nr 2 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo                  15 000   

01009 Spółki wodne                  15 000   
Wydatki bieżące                  15 000   
z tego
1) dotacje na zadania bieżące                   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 
melioracji szczegółowej w Rozalinie i Jadachach)                   15 000   

2. 710 Działalność usługowa               120 000   
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego               120 000   

Wydatki bieżące                120 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                 120 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                120 000   

4300 zakup usług pozostałych                120 000   

3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                  59 208   
75412 Ochotnicze straże pożarne                 59 208   

Wydatki majątkowe                  59 208   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   59 208   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 
Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)                  59 208   

4. 855 Rodzina                  30 000   
85501 Świadczenia wychowawcze                  20 000   

Wydatki bieżące                  20 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   20 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   20 000   

2910

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)                  20 000   

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego                  10 000   
Wydatki bieżące                  10 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   10 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  10 000   

2910

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (zad.włas.b.gm.)                  10 000   
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Razem:                224 208   

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 15.000,-zł, zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym:
1) wydatki majątkowe - 15.000,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo                  15 000   

01009 Spółki wodne                  15 000   
Wydatki bieżące                 15 000   
z tego
1) dotacje na zadania bieżące                   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 na 
długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa 
przepustów)                  15 000   

Razem:                  15 000   

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

 
 

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1696, 
poz.2020
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