
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/230/2017 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 

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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 609 300,40 zł i zmniejsza się plan dochodów 

o kwotę: 560 000,25 zł zgodnie z poniższą tabelą:  

Dział Rozdział § Źródła dochodów 
Kwota 

zmniejszeń 
Kwota 

zwiększeń 

600   Transport i łączność 
 

7 325,00  

 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
              

7 325,00  

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (dotacja na remont ul. Promiennej) 
 

7 325,00  

758   Różne rozliczenia  73 702,69 

 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  44 279,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  44 279,00 

75814  Różne rozliczenia finansowe  29 423,69 

 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na lokatach O/N)  3 000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego) 

 20 157,36 

6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (zwrot wydatków w ramach Funduszu 
Sołeckiego) 

 
6 266,33 

801   Oświata i wychowanie 552 675,25  

 

80104  Przedszkola 532 076,79  

 6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Budowa nowoczesnej infrastruktury dla 
potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu 

żłobkowo-przedszkolnego w Rudniku nad Sanem - etap II) 

532 076,79  

80195  Pozostała działalność 20 598,46  
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 6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa budynku użyteczności 

publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału 

przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzelu, ul. Mickiewicza 
149)  

20 598,46  

852   Pomoc społeczna  3 520,92 

 
85214  

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
 3 520,92 

 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w DPS-sie członka 

rodziny) 
 

3 520,92 

855   Rodzina  532 076,79 

 

85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  532 076,79 

 6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Budowa nowoczesnej infrastruktury dla 
potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu 

żłobkowo-przedszkolnego w Rudniku nad Sanem - etap II) 

 

532 076,79 

  Razem dochody: 
 

560 000,25 609 300,40 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 2 766 716,74 zł i zmniejsza się plan wydatków 

budżetu o kwotę: 1 461 416,59 zł zgodnie z poniższą tabelą: 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie wydatków Kwota 

zmniejszeń 

Kwota  
zwiększeń 

600   Transport i łączność  43 350,00 

 

60016  Drogi publiczne gminne  43 350,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (na zadanie pn. „Budowa 

drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu w miejscowości 

Rudnik nad Sanem) 
 43 350,00 

750   Administracja publiczna   4 500,00 

 

75095  Pozostała działalność  4 500,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących osiedli  

i sołtysów)  4 500,00 

757   Obsługa długu publicznego  400 000,00 400 000,00 

 

75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 400 000,00 400 000,00 

 

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja od 

kredytu bankowego)  10 000,00 

8070 
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych, 

związanych z obsługą długu krajowego 
400 000,00  

8110 Odsetki od samorządowych skarbowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   390 000,00 

801   Oświata i wychowanie 1 051 599,28 44 279,00 

 

80101  Szkoły podstawowe  44 279,00 

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  14 150,00 
4260 Zakup energii  17 629,00 
4270 Zakup usług remontowych  12 500,00 

80104   Przedszkola  1 051 599,28  

 

6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa nowoczesnej 

infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem 
– budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Rudniku nad Sanem  – 

Etap II - wydatki finansowane środkami z  budżetu UE) 

886 765,58  

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa nowoczesnej 

infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem 

– budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Rudniku nad Sanem – Etap 

II  - wydatki finansowane środkami własnymi gminy) 

164 833,70  
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854   Edukacyjna opieka wychowawcza  26 650,00 

 
85415  Pomoc materialna o charakterze socjalnym   26 650,00 

 3240 Stypendia dla uczniów  26 650,00 

855   Rodzina  1 060 627,28 

 

85504  Wspieranie rodziny  8 028,00 

 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie Asystenta rodziny na 

zastępstwo)   7 919,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  89,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  20,00 

85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   1 051 599,28 

 

6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa nowoczesnej 
infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem 

– budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Rudniku nad Sanem – Etap 

II - wydatki finansowane środkami z  budżetu UE) 

 886 765,58 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa nowoczesnej 

infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem 

– budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Rudniku nad Sanem – Etap 

II - wydatki finansowane środkami z  budżetu UE) 

 164 833,70 

 
85508  Rodziny zastępcze  1 000,00 

 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  1 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 817,31 1 187 310,46 

 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 817,31 1 187.310,46 

 

6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Poprawa 

funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem 

poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej”- wydatki finansowane środkami z budżetu UE) 

 1 187 310,46 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Poprawa 
funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem 

poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej”- wkład własny gminy) 

9 817,31  

Razem wydatki : 1 461 416,59 2 766 716,74 

§ 3. 1. W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w stosunku do planowanych dochodów 

o kwotę: 1.256.000,00 zł zwiększa się planowany deficyt budżetu z kwoty: 5.260.000,00 zł, do kwoty: 

6.516.000,00 zł. 

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie: 6.516.000,00 zł ustala się: 

1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 6.456.000,00 zł, 

2) przychody z wolnych środków w kwocie: 60.000,00 zł. 

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w § 952 o kwotę: 1.256.000,00 zł, do kwoty: 

6.456.000,00 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie: 8.272.764,75 zł, w tym: 

1) wolne środki w § 950 w kwocie: 1.816.764,75 zł, w tym: 

- kwota: 1.756.764,75 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 

- kwota: 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, 

2) kredyty i pożyczki w § 952 w kwocie: 6.456.000,00 zł. 

§ 5. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów po zmianach: 

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: 6.456.000,00 zł, 

2) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 

2.500.000,00 zł. 
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§ 6. W § 6 ust. 1 uchwały Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zmienia się załącznik Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot 

dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2017 rok”, który otrzymuje brzmienie, jak 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

mgr Edward Wołoszyn 
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