
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/287/2018 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 30 kwietnia 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 2017 r. 

poz. 1875 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), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 522.049,44 zł zgodnie z poniższą tabelą:  

Dział Rozdział § Źródła dochodów 
Kwota 

zwiększeń 

600   Transport i łączność 301 487,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 301 317,00 

  6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) (dotacja na zadanie; „Budowa drogi gminnej wraz 

z miejscami postojowymi przy cmentarzu w miejscowości Rudnik nad 

Sanem”.) 

301 317,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 170,00 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

170,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacje za rozgraniczenia) 2 000,00 

750   Administracja publiczna 485,45 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 485,45 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  17,45 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 468,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

11,60 

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

11,60 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień (koszty upomnień) 
11,60 
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758   Różne rozliczenia 156 270,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 156 270,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  (zwrot podatku VAT) 156 270,00 

801   Oświata i wychowanie 31 057,57 

 80101  Szkoły podstawowe 20 960,00 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja 

na zakup książek w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa) 

20 960,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 558,00 

  0830 
Wpływy z usług (refundacja kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające 

do Oddziału Przedszkolnego w Kopkach)  
2 558,00 

 80104  Przedszkola  893,17 

  0970 
Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii zużytej przez 

wykonawcę w Przedszkolu Miejskim) 
893,17 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 6 646,40 

  0830 
Wpływy z usług (refundacja za dzieci uczęszczające do Punktu 

Przedszkolnego w Kopkach) 
6 646,40 

852   Pomoc społeczna 27 040,59 

 85203  Ośrodki wsparcia 22 800,00 

  2010 

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 

bieżące utrzymanie ŚDS)  

22 800,00 

 85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
4 240,59 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów pobytu w DPS-sie) 4 240,59 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 697,23 

 90002  Gospodarka odpadami 1 000,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień (koszty upomnień) 
1 000,00 

 90095  Pozostała działalność 2 697,23 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (opłata rezerwacyjna na placu targowym) 2 697,23 

   RAZEM 522 049,44 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:1.333.249,44 zł i zmniejsza się plan wydatków 

budżetu o kwotę: 252.200,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą: 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie 
Kwota 

zmniejszeń 

Kwota 

zwiększeń 

600   Transport i łączność 15 000,00 337 632,00 

 60016  Drogi publiczne gminne  270 000,00 

  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny 

20% i wydatki niekwalifikowane na zadanie pn. 

„Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN- ul. Stalowa 

i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”).  

 270 000,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 15 000,00 19 632,00 

  4480 Podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)  19 632,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa 

drogi wewnętrznej obok przedszkola w Rudniku nad Sanem) 
 15 000,00  

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   48 000,00 
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  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(wkład własny gminy 20% i wydatki niekwalifikowane na 

zadanie pn.„Przebudowa drogi  dz. nr ewid. 1520 w km 

0+000-1+570 w Rudniku nad Sanem) 

 48 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa  8 275,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  8 275,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

(wykup gruntów pod drogi) 
 8 275,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 400,00 7 400,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 7 400,00 7 400,00 

  2580 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Przędzel-

Kolonia na remont remizy z wymianą drzwi garażowych) 

 7 400,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup drzwi 

garażowych dla OSP w  Przędzelu-Kolonii) 
 7 400,00  

801   Oświata i wychowanie 120 000,00 109 700,00 

 80101  Szkoły podstawowe  99 700,00 

  4240 

Zakup środków dydaktycznych i książek (3.500,- zł wkład 

własny gminy na zakup tablic interaktywnych dla PSP 

Nr 1 i wkład własny 5.240,- oraz 20.960,- z dotacji na zakup 

książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa ) 

 29 700,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(zagospodarowanie placu szkolnego przy PSP w Przędzelu) 
 70 000,00 

 80104  Przedszkola   10 000,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa 

kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap I)   
 10 000,00 

 80195  Pozostała działalność 120 000,00  

  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa 

budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną 

z łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w Przędzelu  ul. Mickiewicza 149) 

120 000,00  

852   Pomoc społeczna  27 442,44 

 85203  Ośrodki wsparcia  22 800,00 

  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 

prowadzenie ŚDS) 

 22 800,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  4 642,44 

  6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa 

kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rudniku nad 

Sanem)  

 4 642,44 

855   Rodzina 66 800,00 66 800,00 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 66 800,00 66 800,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  66 800,00  

  4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny na 

wydatki w ramach programu MALUCH +) 
 3 000,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny 

na wydatki w ramach programu MALUCH +) 
 63 800,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 000,00 776 000,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  43 000,00  

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa 

wodociągu na Dolinach) 
 43 000,00  
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 90002  Gospodarka odpadami  1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  1 000,00 

 90095  Pozostała działalność  775 000,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa 

targowiska w Rudniku nad Sanem) 
 

          

775 000,00 

   RAZEM  252.200,00 1.333.249,44 

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

559.000,00 zł zwiększa się planowany deficyt budżetu z kwoty: 7.244.470,60 zł do kwoty: 7.803.470,60 zł  

którego źródłem pokrycia ustala się przychody z tytułu: 

- kredytów i pożyczek w kwocie:  5.682.470,60 zł, 

- z wolnych środków w kwocie: 2.121.000,00 zł. 

§ 4. Zwiększa się przychody 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 w § 950 o kwotę 559.000,00 zł do kwoty: 2.121.000,00 zł. 

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości: 9.221.000,00 zł, w tym:  

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

2) kredyty i pożyczki w § 952 w kwocie: 7.100.000,00 zł, w tym: 

- 5.682.470,60 zł na pokrycie planowanego deficytu, 

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

§ 6. W § 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. 

§ 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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