
 

 

UCHWAŁA NR III/26/2018 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 7 grudnia 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: 1.668.656,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:  

Dział Rozdział § Źródła dochodów 
Kwota 

zwiększeń 

758   Różne rozliczenia 1 350 013,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 1 350 013,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty w podatku VAT) 1 350 013,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 543,00 

 85322  Fundusz Pracy 4 543,00 

  2440 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na 

wynagrodzenie dla asystenta rodziny) 

4 543,00 

926   Kultura fizyczna 314 100,00 

 92695  Pozostała działalność 314 100,00 

  6260 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

(dotacja na zadanie pn. Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej - 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 

3 w Rudniku nad Sanem) 

314 100,00 

   Razem dochody: 1.668.656,00 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 739.543,00 zł i zmniejsza plan wydatków 

budżetu gminy o kwotę: 735.000,00 zł  zgodnie z poniższą tabelą: 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie wydatków 
Kwota 

zmniejszeń 

Kwota 

zwiększeń 

801   Oświata i wychowanie 630 000,00  

 80101  Szkoły podstawowe 630 000,00  

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(Budowa boiska przy ul. Konopnickiej) 
630 000,00 
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852   Pomoc społeczna 105.000,00 105.000,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 105.000,00 105.000,00 

 

 2360 

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 (dotacja na 

doposażenie autobusu dla do przewozu osób 

niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem)  

 

 

 

 

 

9 306,00 

 

 6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dotacja na zakup samochodu dla 

niepełnosprawnych w ramach prowadzenia ŚDS) 

105.000,00  

 

 6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dotacja na zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem) 

 95.694,00 

855   Rodzina  4 543,00 

 85504  Wspieranie rodziny  4 543,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  4 543,00 

926   Kultura fizyczna  630 000,00 

 92695  Pozostała działalność  630 000,00 

 

 6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej /Budowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 

nr 3 w Rudniku nad Sanem) 

 630 000,00 

Razem wydatki: 735.000,00 739.543,00 

§ 3. W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków o kwotę: 

1.664.113,00 zł zmniejsza się planowany deficyt budżetu z kwoty: 8.471.126,14 zł. do kwoty: 6.807.013,14 zł. 

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu ustala się przychody z tytułu: 

- kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952) w kwocie:  5.298.357,60 zł, 

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) w kwocie: 508.823,55 zł 

- pożyczki na wyprzedające finansowanie (§ 903) w kwocie: 999.831,99 zł. 

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym  

w § 952 o kwotę: 384.113,00 zł, z kwoty: 7.100.000,00 zł do kwoty: 6.715.887,00 zł. 

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości: 9.836.718,99 zł, w tym: 

1) wolne środki w § 950 w kwocie: 2.121.000,00 zł, 

2) kredyty i pożyczki w § 952 w kwocie: 6.715.887,00 zł, w tym: 

- 5.298.357,60 zł na pokrycie planowanego deficytu, 

- 1.417.529,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

w § 903 w kwocie: 999.831,99 zł. 
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§ 5. Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów w § 992 z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę: 

1.280.000,00 zł z kwoty: 1.749.705,85 zł do kwoty: 3.029.705,85 zł. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach w kwocie: 

11.215.718,99 zł, w tym na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:  6.298.189,59 zł, w tym na  wyprzedzające 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w kwocie: 999.831.99 zł. 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie: 1.417.529,40 zł, 

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 3.500.000,00 zł, w tym na  wyprzedzające 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w kwocie: 999.832,00 zł. 

§ 7. W uchwale Nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. uchyla się § 8. 

§ 8. W paragrafie 6 ust. 1 uchwały Nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 

22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. zmienia się załącznik Nr 1 „Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2018 rok”,  

który otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 

mgr Edward Wołoszyn 
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