
UCHWAŁA NR VI/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 20771)), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 373.904,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:
1) dochody bieżące - 372.891,-zł
2) dochody majątkowe - 1.013,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 758 Różne rozliczenia   358 386       358 386                    -   

75801

Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego   358 386       358 386                    -   

2920
subwencje ogólne z budżetu 
państwa    358 386        358 386                    -   

2. 801 Oświata i wychowanie     14 730          13 717            1 013   
80101 Szkoły podstawowe     14 730         13 717            1 013   

0750

wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze (SP 
Rozalin)        6 504            6 504                    -   

0870

wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 
(sprzedaż złomu ZPO w Nowej 
Dębie)        1 013                    -            1 013   

0940

wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych (ZPO W Nowej 
Dębie-zwrot nadpłaty za 
energię elektryczną za 2018 r.)        7 213            7 213                    -   

3. 852 Pomoc społeczna 788               788                    -   

85213

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej,niektóre 
świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące 
z zajęciach w centrum 
integracji społecznej            49                49                    -   

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych            49                49                    -   

85214

Zasiłki okresowe, celowe 
i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe            24                24                    -   

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych            24                24                    -   
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85216 Zasiłki stałe          715               715                    -   

0940
wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych           715                715                    -   

Razem:   373 904       372 891            1 013   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  381.356,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 381.356,-zł

 Tabela Nr 2 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 600 Transport i łączność                   7 452   

60016 Drogi publiczne gminne                   7 452   
Wydatki bieżące                   7 452   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    7 452   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   7 452   

4270

zakup usług remontowych (F.Soł.Jadachy - 2.351,20 na 
zakup kamienia na na remont dróg gminnych 
w sołectwie i śr.soł.Jadachy-5.100,-zł na zakup 
kamienia na remont dróg gminnych w sołectwie)                    7 452   

2. 801 Oświata i wychowanie               373 116   
80101 Szkoły podstawowe               373 116   

Wydatki bieżące               373 116   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                373 116   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                358 386   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               358 386   
 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  14 730   

4210 zakup materiałów i wyposażenia                    1 013   
4260 zakup energii                  13 717   

3. 852 Pomoc społeczna                      788   

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej,niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach 
w centrum integracji społecznej                        49   
Wydatki bieżące                        49   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        49   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                        49   

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.)                        49   

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        24   
Wydatki bieżące                        24   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        24   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                        24   

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.)                        24   
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85216 Zasiłki stałe                      715   
Wydatki bieżące                      715   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       715   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      715   

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.)                       715   

Razem:              381 356   

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  7.452,-zł zgodnie z tabelą nr 3, w tym:
1) wydatki bieżące - 7.452,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 926 Kultura fizyczna                   7 452   

90004 Instytucje kultury fizycznej                  7 452   
Wydatki bieżące                   7 452   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    7 452   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    7 452   

4210

zakup materiałów i wyposażenia (F.Soł.Jadachy - 
2.351,20 na zakup ławek dla zawodników rezerwowych 
na stadionie sportowym i śr.soł.Jadachy-5.100,-zł na 
zakup ławek dla zawodników rezerwowych na stadionie 
sportowym)                    7 452   

Razem:                   7 452   

§ 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 
poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500
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