DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 28 marca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak

Poz. 1205

Data: 2017-03-28 14:35:02

UCHWAŁA NR XXI/184/2017
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia 17 lutego 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: 474.628,00 zł i zmniejsza się plan dochodów
budżetu o kwotę: 201.813,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:
Dział Rozdział

§

600
60014

Dochody w zł

Uzasadnienie
Zmniejszenie Zwiększenie
500,00 Transport i łączność
500,00 Drogi publiczne powiatowe

2320

700

500,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t.
1.380,00 Gospodarka mieszkaniowa
1.380,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
0970
750

1.380,00 Wpływy z różnych dochodów
(refundacja kosztów rozgraniczeń)
46.290,00 Administracja publiczna
2.190,00 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

75023
0970

2.190,00 Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za
zalane biuro i uszkodzone drzwi łazienki)
44.100,00 Pozostała działalność

2008

37.485,00 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 (Dotacja na Plan rewitalizacji
85 % FS)

75095
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6.615,00 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 (Dotacja na Plan rewitalizacji
15% BP)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
28.049,00 Różne rozliczenia

758

28.049,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
28.049,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75801
2920
801
80101

200.000,00

325.800,00 Oświata i wychowanie

200.000,00

325.800,00 Szkoły podstawowe

0940

6330

6260

852

69.300,00 Ośrodki wsparcia

85203
2010

85213

0940
85214

200.000,00

92.600,00 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych
(refundacja z MSiT wydatków poniesionych
w 2016 r. na budowę boiska przy PSP Nr 1)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (Budowa boiska wielofunkcyjnego,
placu zabaw, siłowni terenowej przy PSP
Nr 1 w Rudniku nad Sanem).
233.200,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych (Budowa boiska wielofunkcyjnego,
placu zabaw, siłowni terenowej przy PSP Nr 1
w Rudniku nad Sanem).
72.609,00 Pomoc społeczna
69.300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami (dotacja na prowadzenie ŚDS)
109,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
109,00 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot
nienależnie opłaconej składki za lata ubiegłe)
1.600,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–3–

Poz. 1205

0970

1.600,00 Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów
opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)
1.600,00 Zasiłki stałe

0940

1.600,00 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot
nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata
ubiegłe)
474.628,00

85216

Razem:

201.813,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 462.734,00 zł i zmniejsza się plan wydatków
budżetu o kwotę: 189.919,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:
Dział Rozdział

§

600

Wydatki w zł

Uzasadnienie
Zmniejszenie Zwiększenie
30.500,00 Transport i łączność

60014

30.500,00 Drogi publiczne powiatowe
500,00 Zakup usług remontowych (dotacja Starostwa
Powiatowego na remont dróg)
30.000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu
Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku
nad Sanem”)
3.000,00 Działalność usługowa

4270
6300

710
71004

3.000,00 Plany zagospodarowania przestrzennego
3.000,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla
Komisji Urbanistycznej)
51.190,00 Administracja publiczna

3030
750

2.190,00 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

75023
4210

2.190,00 Zakup materiałów i wyposażenia (usunięcie skutków
zalania biura i naprawa drzwi)
49.000,00 Pozostała działalność

4308

37.485,00 Zakup usług pozostałych (Plan rewitalizacji)

4309

11.515,00 Zakup usług pozostałych (Plan rewitalizacji)

75095

20.867,00 Różne rozliczenia

758

20.867,00 Różne rozliczenia finansowe

75814

20.867,00 Podatek od towarów i usług

4530
3.419,00

801

254.668,00 Oświata i wychowanie
248.049,00 Szkoły podstawowe

80101

28.049,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010
6050

80104

3.419,00
2540

3.419,00

220.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Przebudowa boiska z placem zabaw dla PSP
w Kopkach 20 tys. zł oraz Budowa boiska i placu
zabaw dla PSP w Stróży 200 tys. zł)
6.619,00 Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (dotacja dla
„Ochronki”)
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6.619,00 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (zwrot
kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach)
6.500,00 Ochrona zdrowia

500,00

Zwalczanie narkomanii

500,00

Zakup usług pozostałych

6.000,00

6.500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4270

3.000,00

Zakup usług remontowych

4300

3.000,00

Zakup usług pozostałych
6.500,00 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(zakup wyposażenia placu zabaw w Stróży)
71.009,00 Pomoc społeczna

6060
852

69.300,00 Ośrodki wsparcia

85203

69.300,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego (środki na bieżące
utrzymanie ŚDS)
109,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
109,00 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 (zwrot nienależnie
opłaconej składki za lata ubiegłe)
1.600,00 Zasiłki stałe

2360

85213

2910

85216

1.600,00 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 (zwrot nienależnie
pobranego zasiłku za lata ubiegłe)
25.000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2910

901
90005

25.000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
6050
180.000,00

926
92601
6050

Razem:
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25.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Montaż i instalacje OZE)
Kultura fizyczna

180.000,00

Obiekty sportowe

180.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
w Stróży)

189.919,00

462.734,00

§ 3. 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 r.”, który otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Edward Wołoszyn
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