
UCHWAŁA NR XL/357/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok

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), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.18701) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę  399.941,- zł, zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym: 
1) dochody bieżące - 252.594,-zł
2) dochody majątkowe - 147.347,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa  122 347                    -        122 347   

70005
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami  122 347                    -       122 347   

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (w 
tym:śr.soł.T.Wola ze sprzedaży 
drewna-2.102,-; soł.Alfredówka 
ze sprzedaży dziełek-55.245,-)   122 347                   -      122 347   

2. 801 Oświata i wychowanie  277 594       252 594         25 000   
80104 Przedszkola  276 772      251 772         25 000   

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 
(refundacja - realizacja projektu 
w P-5 utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego- 
śr.UE)   237 785        237 785                    -   

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 
(refundacja - realizacja projektu 
w P-5 utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego-
śr.b.pań.)     13 987         13 987                    -   
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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 
(refundacja - realizacja projektu 
w P-5 utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego- 
śr.UE)     23 611                    -          23 611   

6259

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 
(refundacja - realizacja projektu 
w P-5 utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego - 
śr.b.pań.)       1 389                   -           1 389   

80148
Stołówki szkolne 
i przedszkolne        822              822                    -   

2700

środki na dofinansowanie 
własnych zdań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł (ARR-
dopłata do mleka - P-5)         822               822                    -   

Razem:  399 941      252 594       147 347   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 514.133,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 459.133,-zł
2) wydatki majątkowe - 55.000,-zł

 Tabela Nr 2 
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:   K w o t a  
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa                  55 000   

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  55 000   
Wydatki bieżące                  45 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   45 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   45 000   

4300 zakup usług pozostałych                  45 000   
Wydatki majątkowe                  10 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   10 000   

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(wykup gruntów i nieruchomości)                  10 000   

2. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                  15 245   
75412 Ochotnicze straże pożarne                  15 245   

Wydatki bieżące                  15 245   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   15 245   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   15 245   
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4210
zakup materiałów i wyposażenia (śr.soł.Alfredówka -
zakup mundurów galowych)                     4 000   

4270

zakup usług remontowych (śr.soł.Alfrdówka-remont 
i zakup wyposażenia kuchni w Remizie OSP 
Alfredówka)                   11 245   

3. 801 Oświata i wychowanie                318 186   
80101 Szkoły podstawowe                196 364   

Wydatki bieżące                171 364   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                171 364   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 151 972   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                 151 972   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   19 392   

4210

zakup materiałów i wyposażenia ( w tym 
śr.oś.B.Stalowska-10.592,- na zakup i montaż lamp 
w SP Alfredówka, śr.soł.Alfrdówka na zakup 
kserokopiarki i wykładziny dywanowej dla SP 
Alfredówka-5.000,-)                   19 392   
Wydatki majątkowe                  25 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   25 000   

6060

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(śr.soł.Alfredówka dla SP Alfredówka na zakup placu 
zabaw)                   25 000   

80103
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych                    9 000   
Wydatki bieżące                    9 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     9 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     9 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                     9 000   
80104 Przedszkola                  10 000   

Wydatki bieżące                  10 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   10 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   10 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                   10 000   
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                  10 000   

Wydatki bieżące                  10 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   10 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   10 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                   10 000   
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                      822   

Wydatki bieżące                       822   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       822   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                       822   

4220 zakup środków żywności (śr.z ARR dla P-5)                       822   

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci przedszkolnych, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego                  22 000   
Wydatki bieżące                  22 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  22 000   
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   22 000   
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                   22 000   

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych                  70 000   
Wydatki bieżące                  70 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  70 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   70 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                   70 000   
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  20 000   

90095 Pozostała działalność                  20 000   
Wydatki majątkowe                 20 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   20 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej- Szkoły
Podstawowej w Tarnowskiej Woli, sali gimnastycznej 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej
Dębie i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowej Dębie)                   10 000   

6060

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 
i montaż wiaty rowerowej w Alfredówce - 
śr.soł.Alfredówka)                   10 000   

5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                103 600   
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                103 600   

Wydatki bieżące                103 600   
z tego
1) dotacje na zadania bieżące                103 600   

2480
dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury (w tym śr.soł.Cygany-3.600,-)                103 600   

6. 926 Kultura fizyczna                    2 102   
92604 Instytucje kultury fizycznej                    2 102   

Wydatki bieżące                    2 102   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     2 102   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     2 102   

4300

zakup usług pozostałych (śr.soł.T.Wola ze sprzedaży 
drewna na wykonanie studni i nawodnienia boiska 
sportowego w Tarnowskiej Woli)                     2 102   

Razem:                514 133   

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 114.192,-zł zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 14.192,-zł
2) wydatki majątkowe - 100.000,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotyczy:   K w o t a  
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  10 592   

90095 Pozostała działalność                  10 592   
Wydatki bieżące                  10 592   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  10 592   
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a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   10 592   

4300
zakup usług pozostałych (śr.oś.B.Stalowska- 
urządzenie placu zabaw w osiedlu Buda Stalowska)                  10 592   

2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                103 600   
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               100 000   

Wydatki majątkowe                 100 000   
z tego 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                 100 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz 
z modernizacją schodów do wejścia głównego 
budynku SOK)              100 000   

92195 Pozostała działalność                    3 600   
Wydatki bieżące                    3 600   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    3 600   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     3 600   

4210
zakup materiałów i wyposażenia (śr.soł.Cygany-
zakup sprzętu nagłośnieniowego)                     3 600   

Razem:                114 192   

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, 
poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537
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