
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/297/2018 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 210.100,00 zł i zmniejsza się plan dochodów 

budżetu o kwotę: 10.100,00 zł zgodnie z poniższą tabelą: 

Dział Rozdział § Treść 
Kwota 

zmniejszeń 

Kwota 

zwiększeń 

600   Transport i łączność  200 000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  200 000,00 

  6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(dotacja na Przebudowę drogi dz. nr ewid.337,368/1 

 w km 0+000-1+360 wraz z przebudową przepustu  

w km 0+188 Ø 60 w Chałupkach) 

 200 000,00 

801   Oświata i wychowanie 10.100,00 10.100,00 

 80104  Przedszkola  10.100,00 10.100,00 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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 (Projekt „Rajski Zakątek”) 

 9 582,37  

  2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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 (Projekt „Rajski Zakątek”) 

 517,63  
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  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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 (Projekt „Rajski Zakątek”) 

 9 582,38 

  6259 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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 

 (Projekt „Rajski Zakątek”) 

 517,62 

   Razem dochody 10.100,00 210.100,00 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 260.000,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu 

gminy o kwotę: 60.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą: 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie wydatków 
Kwota 

zmniejszeń 

Kwota 

zwiększeń 

600   Transport i łączność 60.000,00 260.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 60.000,00  

   

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

(„Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku 

nad Sanem”). 

60.000,00  

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  260.000,00 

  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(Przebudowa drogi dz. nr ewid.337, 368/1 w km 

0+000-1+360 wraz z przebudową przepustu w km 

0+188 Ø 60 w Chałupkach) 

 260.000,00 

   Razem wydatki 
       

60.000,00 

   

260.000,00 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Edward Wołoszyn 
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