
 

 

UCHWAŁA NR XIII/212/19 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Nysie uchwala: 

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok wg załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 września 2019 r.

Poz. 2832



Załącznik 

 do uchwały nr XIII/212/19 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

   Zmniejszenia budżetu  

Zadania własne  

Wydatki budżetu  

zmniejszyć wydatki Gminnego Zarządu Oświaty 2.152.540,32 

801   Oświata i wychowanie 2.111.446,32 

 80101  Szkoły podstawowe 1.914.164,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.323,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 1.396.430,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 189.850,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 48.110,00 

  4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 170,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.860,00 

  4190 nagrody konkursowe 2.552,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 

  4220 zakup środków żywności 300,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 11.660,00 

  4260 zakup energii 110.250,00 

  4270 zakup usług remontowych 4.290,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 3.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 27.300,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.250,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00 

  4430 różne opłaty i składki 4.940,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.310,00 

  4480 podatek od nieruchomości 781,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.148,00 

  4530 podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 

  4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91.325,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 57.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.940,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 1.980,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1.484,00 

  4260 zakup energii 18.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.061,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.276,21 

  4300 zakup usług pozostałych 4.745,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.302,00 

  4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.229,21 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 21.991,40 

  4220 zakup środków żywności 21.991,40 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

44.190,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 38.180,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.250,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy 750,00 
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 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

9.112,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 310,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 6.100,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 870,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 430,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,00 

 80195  Pozostała działalność 18.387,71 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.387,71 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 41.094,00 

 85401  Świetlice szkolne 39.343,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 30.070,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.350,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 450,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 65,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 498,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2750,00 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.751,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.330,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 20,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91,00 

     

   Zwiększenia budżetu  

Zadania własne  

Wydatki budżetu  

zwiększyć wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałem Mistrzostwa Sportowego 2.152.540,32 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota w zł 

801   Oświata i wychowanie 2.111.446,32 

 80101  Szkoły podstawowe 1.914.164,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.323,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 1.396.430,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 189.850,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 48.110,00 

  4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 170,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.860,00 

  4190 nagrody konkursowe 2.552,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 

  4220 zakup środków żywności 300,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 11.660,00 

  4260 zakup energii 110.250,00 

  4270 zakup usług remontowych 4.290,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 3.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 27.300,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.250,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00 

  4430 różne opłaty i składki 4.940,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.310,00 

  4480 podatek od nieruchomości 781,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.148,00 
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  4530 podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 

  4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91.325,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 57.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.940,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 1.980,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1.484,00 

  4260 zakup energii 18.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.061,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.276,21 

  4300 zakup usług pozostałych 4.745,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.302,00 

  4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.229,21 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 21.991,40 

  4220 zakup środków żywności 21.991,40 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

44.190,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 38.180,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.250,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy 750,00 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

9.112,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 310,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 6.100,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 870,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 430,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,00 

 80195  Pozostała działalność 18.387,71 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.387,71 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 41.094,00 

 85401  Świetlice szkolne 39.343,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00 

  4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 30.070,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.350,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 450,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 65,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 498,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2750,00 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.751,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.330,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 20,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91,00 
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