Uchwała Nr XIII/125/2019
Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z póź.zm ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź.zm )
Rada Miasta Przeworska
uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2019:
I. Zwiększa się dochody o kwotę 1.365.025 zł:
Dział
700

750

Rozdział Paragraf Treść
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
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
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
0830
Wpływy z usług
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
0970
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu )
0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
0690
Wpływy z różnych opłat
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
0970
Wpływy z różnych dochodów

Kwota
+402.000,00
+402.000,00
+20.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż gminna ( miejska )
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających

+3.000,00

754
75416
0570
756

+350.000,00

+10.000,00
+12.000,00
+10.000,00
+46.000,00
+46.000,00
+15.000,00
+3.000,00
+3.000,00
+25.000,00

+3.000,00
+3.000,00
+610.000,00

75615

0310
0910
75616

0340
0360
0500
0910
75618

0410
75621
0020
758
75801
2920
801
80101
0960
900
90002
0910
921
92109
0950

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów
- odszkodowanie za rozbitą szybę w wiacie na
przystanku autobusowym
Kwota zmian

+110.000,00

+100.000,00
+10.000,00
+270.000,00

+15.000,00
+70.000,00
+150.000,00
+35.000,00
+30.000,00

+30.000,00
+200.000,00
+200.000,00
+298.295,00
+298.295,00
+298.295,00
+330,00
+330,00
+330,00
+5.000,00
+5.000,00
+5.000,00
+400,00
+400,00
+400,00

+1.365.025,00

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.365.025 zł:
Dział
700

Rozdział Paragraf Treść
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

Kwota
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00

710
71012
4300
750
75023
4300
801
80101
4010
4110
4120
4210
4240
4270
4300
80103
4010
4110
4120
80150

4010
4110
4120
900
90002
4610
921
92109
2480

analiz i opinii
Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu )
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w szkołach podstawowych.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Kwota zmian

+6.000,00
+6.000,00
+6.000,00
+6.477,00
+6.477,00
+6.477,00
+1.353.148,00
+1.035.891,00
+700.000,00
+200.000,00
+100.000,00
+4.000,00
+20.561,00
+11.000,00
+330,00
+180.000,00
+100.000,00
+50.000,00
+30.000,00
+137.257,00

+108.257,00
+19.000,00
+10.000,00
+5.000,00
+5.000,00
+5.000,00
+400,00
+400,00
+400,00
+1.365.025,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Majba

