
 

 

UCHWAŁA NR XLII/351/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu na rok 2017 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(tj. Dz. U. z 2016 r, poz.1870 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę – 94 489,00 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

 756     

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

 20 430,00 

  75615   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

8 024,00 

    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 024,00 

  75616   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

12 406,00 

    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 406,00 

 758      Różne rozliczenia  74 059,00 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 74 059,00 

    6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

74 059,00 

   Razem: 
 94 489,00 

  

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę - 94 489,00 zł, jak niżej: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

 600      Transport i łączność  77 733,00 

  60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77 733,00 
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    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa 

drogi gminnej „Osiedle Zamkowa” na działkach 54, 324/1, 

321/7 i 340 w km 0+000- 0+600 w Baranowie 

Sandomierskim) 

77 733,00 

 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  16 756,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 16 756,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

(Jednostka OSP w Ślęzakach) 

2 000,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości 

Durdy) 

14 756,00 

 Razem:  94 489,00 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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Uzasadnienie  

Proponowane zmiany budżetu dotyczą: 

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 94 489,00 zł w tym: 

a) W dziale 756 o kwotę 20 430,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych 

i od spadków i darowizn 

b) W dziale 758 o kwotę 74 059,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2016 roku 

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 94 489,00 zł w tym: 

a) W dziale 600 o kwotę 77 733,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej „Osiedle 

Zamkowa” na działkach 54, 324/1, 321/7 i 340 w km 0+000- 0+600 w Baranowie Sandomierskim, 

realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z wyższą kwotą przetargową. 

Najniższa oferta  wynosi 477 732,48 zł, w budżecie zaplanowano 400 000,00 zł, przy dofinansowaniu 

w kwocie 320 000,00 zł 

b) W dz. 754 o kwotę 16 756,00 zł w tym: 

Ø Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego wyposażenia 

dla Jednostki OSP w Ślęzak w kwocie 2 000,00 zł. Jednostka pozyskała dofinansowanie na realizację 

powyższego zadania w kwocie 10 000,00 zł. 

Ø Wydatki majątkowe na zadanie „ Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Durdy” 

w kwocie 38 000,00 zł, w związku z obniżeniem planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
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