Uchwała Nr XXXI/ /20
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212 i art.
216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych, uchwala co następuje:
§1
Zmniejsza się budżet gminy o kwotę 255.642,00 zł, w sposób następujący:
Dochody
Nazwa
Dz. Rozdz.
Doch.bieżące
Wytwarzanie
i
zaopatrywanie
w
energię
elektryczną,
gaz
i
wodę
400
Pozostała działalność
40002
6257 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europ.
700
70005
0550
0640
0750
0760
0770
0920
754
75495
6257
756
75601

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów
Wpływy zupomnień
najmu i dzierżawy składników majątkowych
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania
wieczystego
Wpływy
z pozostałych
odsetek
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europ.
Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek
nieposiad. osob. p. oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

39 000,00
39 000,00
8 000,00
2 000,00
25 000,00

Doch.majątk.
-676 732,00
-676 732,00
-676 732,00
1 835 000,00
1 835 000,00

70 000,00
1 765 000,00
4 000,00
-1 788 856,00
-1 788 856,00
-1 788 856,00
-672 000,00
8 000,00
8 000,00

opłacanego w formie karty podatkowej

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od os.pr. i innych jedn.org.

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
0440 Wpływy z opłaty miejscowej
75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat
lokalnych od os.fiz.

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
75621

75814

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

758

852

-655 000,00

-600 000,00
-5 000,00
-50 000,00
-75 000,00

-75 000,00
50 000,00
50 000,00
992 646,00
992 646,00
992 646,00

32 000,00
12 000,00
12 000,00

85228
0970
855
85501
0920
0940
85502
0940
900
90002

926
92605

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
Wpływy
z rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów zupomnień
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 Wpływy
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

20 000,00
20 000,00
16 000,00
10 000,00
6 000,00
4 000,00
6 000,00
6 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00

-581 000,00
Razem
Wydatki
Dz. Rozdz.
757
75702
852
85202

855
85501

Nazwa
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
terytorialnego papierów wartościowych lub
Odsetki od samorządowych
8110 samorządu
zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
Pomoc
społeczna
Domy pomocy społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

-36 700,00
-36 700,00
-36 700,00

325 358,00
-255 642,00

Wyd.bieżące
Wyd.majątk.
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
16 000,00
10 000,00
6 000,00
4 000,00

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

85502

900
90002
90095

921
92109

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składkidotacji
na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
oraz płatności
wykorzystanych
niezgodnie
z
2910 Zwrot
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

6 000,00
6 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup parkomatów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 000,00
4 000,00
4 000,00

72 358,00

72 358,00
72 358,00
72 358,00
-180 000,00
-180 000,00
-180 000,00
-328 000,00
Razem

72 358,00
-255 642,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

