
Uchwała  Nr XXXV/289/2013 
Rady  Gminy  Jasienica  Rosielna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

    
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

    
        Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885/ 

    
Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 

    
§ 1 

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 77 943,09 

Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 501,69 
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 004,62 
    dochody bieżące z tego: 3 004,62 

    Wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium przetargowego)/§ 
0970/ 

3 004,62 

  01095 Pozostała działalność 497,07 
    dochody bieżące z tego: 497,07 

    
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 
/§ 0750/ 

497,07 

700 Gospodarka mieszkaniowa 39 500,53 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 500,53 
    dochody bieżące z tego: 21 788,53 
    Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych )/§ 0690/ 188,00 

    
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 
/§ 0750/ 

17 706,13 

    Pozostałe odsetki /§ 0920/ 64,40 

    
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za 
uszkodzoną wiatę przystankową w Woli Jasienickiej i plac zabaw w 
Orzechówce)/§ 0970/ 

3 830,00 

    dochody majątkowe z tego: 17 712,00 

    Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (płyty drogowe)/§ 
0870/ 

17 712,00 

750 Administracja publiczna 586,90 
  75011 Urzędy wojewódzkie 55,00 
    dochody bieżące z tego: 55,00 

    
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami /§ 2360/ 

55,00 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 531,90 
    dochody bieżące z tego: 531,90 



    Wpływy z usług (rozmowy telefoniczne)/§ 0830/ 2,21 

    Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z ubiegłego 
roku, odszkodowanie za reklamację usług pocztowych)/§ 0970/ 

529,69 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

33 064,20 

  75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

5 556,40 

    dochody bieżące z tego: 5 556,40 
    Podatek od środków transportowych /§ 0340/ 5 500,00 
    Podatek od czynności cywilnoprawych /§ 0500/ 30,00 
    Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)/§ 0690/ 26,40 

  75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

12 897,40 

    dochody bieżące z tego: 12 897,40 
    Podatek od spadków i darowizn /§ 0360/ 2 100,00 
    Podatek od czynności cywilnoprawych /§ 0500/ 9 000,00 
    Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)/§ 0690/ 1 797,40 

  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 610,40 

    dochody bieżące z tego: 4 610,40 
    Wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/ 2 000,00 
    Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)/§ 0690/ 1 610,40 

    Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty z Izby Wytrzeźwień)/§ 
0970/ 

1 000,00 

  75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 10 000,00 

    dochody bieżące z tego: 10 000,00 
    Podatek dochodowy od osób prawnych /§ 0020/ 10 000,00 

758 Różne rozliczenia 500,00 
  75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 
    dochody bieżące z tego: 500,00 

  
 

Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bieżących i lokatach)/§ 
0920/ 

500,00 

801 Oświata i wychowanie 110,00 
  80195 Pozostała działalność 110,00 
    dochody bieżące z tego: 110,00 

    
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywna 
za niespełnienie obowiązku szkolnego)/§ 0570/ 100,00 

    
Wpływy z różnych opłat (opłata za wystawienie postanowienia o 
grzywnie)/§ 0690/ 10,00 

852 Pomoc społeczna 44,09 



  85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3,30 

    dochody bieżące z tego: 3,30 
    Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)/§ 0690/ 3,30 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40,79 
    dochody bieżące z tego: 40,79 

    
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami /§ 2360/ 

40,79 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 635,68 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 635,68 
    dochody bieżące z tego: 635,68 

    Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  /§ 0570/ 635,68 

OGÓŁEM 77 943,09 

    
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 864 934,05 

Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 700,00 
  01095 Pozostała działalność 700,00 
    dochody bieżące z tego: 700,00 
    Wpływy z różnych opłat (opłata za wędkowanie)/§ 0690/ 700,00 

020 Leśnictwo 5 000,00 
  02001 Gospodarka leśna 5 000,00 
    dochody majątkowe z tego: 5 000,00 

    
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)/§ 0870/ 

5 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 720 638,96 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 720 638,96 
    dochody bieżące z tego: 5 000,00 

    Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/ 

1 000,00 

    Wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną i gaz)/§ 0830/ 4 000,00 

    dochody majątkowe z tego: 715 638,96 

    Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości  /§ 0770/ 

317 691,32 

    

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (realizacja projektu pn. "Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna", w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013)      /§ 6207/ 

397 947,64 

750 Administracja publiczna 466,16 
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 466,16 
    dochody bieżące z tego: 466,16 



    
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 
/§ 0750/ 

466,16 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

114 137,93 

  75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

70 857,00 

    dochody bieżące z tego: 70 857,00 
    Podatek od nieruchomości /§ 0310/ 40 000,00 
    Podatek rolny /§ 0320/ 568,00 
    Podatek leśny /§ 0330/ 289,00 

    Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ 30 000,00 

  75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

24 488,93 

    dochody bieżące z tego: 24 488,93 
    Podatek od nieruchomości /§ 0310/ 10 000,00 
    Podatek rolny /§ 0320/ 10 000,00 
    Podatek od środków transportowych /§ 0340/ 2 000,00 
    Wpływy z opłaty targowej /§ 0430/ 100,00 

    Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ 2 388,93 

  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 18 792,00 

    dochody bieżące z tego: 18 792,00 
    Wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/ 100,00 
    Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ 18 692,00 

801 Oświata i wychowanie 16 240,00 
  80195 Pozostała działalność 16 240,00 
    dochody bieżące z tego: 16 240,00 

    

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (realizacja projektu pn."Równy strat w przyszłość" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego 
ze środków EFS) /§ 2007/ 

16 240,00 

852 Pomoc społeczna 2 500,00 

  85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 500,00 

    dochody bieżące z tego: 2 500,00 

    
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami /§ 2360/ 

2 500,00 



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 251,00 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 100,00 
    dochody bieżące z tego: 2 100,00 
    Pozostałe odsetki /§ 0920/ 100,00 

    
Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów 
z lat ubiegłych)/§ 0970/ 2 000,00 

  85495 Pozostała działalność 151,00 
    dochody bieżące z tego: 151,00 

    

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (realizacja projektu pn."Szansa dla każdego..." w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków EFS) /§ 2007/ 

128,35 

    

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (realizacja projektu pn."Szansa dla każdego..." w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków EFS) /§ 2009/ 

22,65 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 

  90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 

    dochody bieżące z tego: 3 000,00 

    Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)/§ 0690/ 3 000,00 

OGÓŁEM 864 934,05 

    
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 473 607,96 

Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 457 542,00 
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 457 331,00 

    wydatki majątkowe,  w tym: 457 331,00 

    

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja 
projektu pn. "Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi 
Blizne", w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013)   

457 331,00 

    § 6050 40 131,83 
    § 6058 242 690,58 
    § 6059 174 508,59 

  01030 Izby rolnicze 211,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 211,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 211,00 

    -  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211,00 
    § 2850 211,00 



020 Leśnictwo 2 019,00 
  02001 Gospodarka leśna 2 019,00 

    wydatki bieżące,  w tym: 2 019,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 019,00 

    -  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 019,00 
    § 4500 319,00 
    § 4530 1 700,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 599 053,93 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 599 053,93 

    wydatki bieżące,  w tym: 23 976,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 23 976,00 

    -  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 976,00 
    § 4480 15 976,00 
    § 4530 8 000,00 

    wydatki majątkowe,  w tym: 575 077,93 

    

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja 
projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Jasienica Rosielna", w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013) 

575 077,93 

    § 6057 445 639,72 
    § 6059 129 438,21 

750 Administracja publiczna 18 777,00 
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 500,00 

    wydatki bieżące,  w tym: 13 500,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500,00 

    -  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 
    § 4410 500,00 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 
    § 3030 13 000,00 

  75095 Pozostała działalność 5 277,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 5 277,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 277,00 

    -  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 277,00 
    § 4100 5 277,00 

757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 

  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 

    wydatki bieżące,  w tym: 60 000,00 

    1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 60 000,00 
    § 8110 60 000,00 

801 Oświata i wychowanie 35 182,84 
  80104 Przedszkola 11 368,84 
    wydatki bieżące,  w tym: 8 168,84 



    1. Dotacje na zadania bieżące 8 168,84 
    § 2310 8 168,84 

    wydatki majątkowe,  w tym: 3 200,00 

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 200,00 
    § 6050 3 200,00 

  80110 Gimnazja 7 574,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 7 574,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 574,00 

    -  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 574,00 
    § 4170 7 574,00 

  80195 Pozostała działalność 16 240,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 16 240,00 

    

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja 
projektu „Równy start w przyszłość” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS) 

16 240,00 

    § 4017 8 240,00 
    § 4117 8 000,00 

852 Pomoc społeczna 30 000,00 
  85295 Pozostała działalność 30 000,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 30 000,00 

    1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 
    § 3110 30 000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 408,22 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 257,22 
    wydatki bieżące,  w tym: 5 257,22 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 106,00 

    -  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 106,00 
    § 2910 1 006,00 
    § 4560 100,00 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151,22 
    § 3260 4 151,22 

  85495 Pozostała działalność 151,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 151,00 

    

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja 
projektu pn. "Szansa dla każdego…” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS) 

151,00 

    § 4177 128,35 
    § 4179 22,65 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 213 000,00 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 
    wydatki majątkowe,  w tym: 200 000,00 



    
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (przesunięcie na 2014 r. 
realizację kolejnego etapu inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Jasienica Rosielna") 

200 000,00 

    § 6050 200 000,00 

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 
    wydatki bieżące,  w tym: 3 000,00 

    1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00 

    -  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 
    § 4300 3 000,00 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 
    wydatki majątkowe,  w tym: 10 000,00 

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 
    § 6050 10 000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 624,97 
  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 52 624,97 
    wydatki majątkowe,  w tym: 52 624,97 

    

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji pn.„Wzrost 
atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego 
parku w Jasienicy Rosielnej" współfinansowanego w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013) 

52 624,97 

    § 6050 11 184,00 
    § 6058 40 705,61 
    § 6059 735,36 

OGÓŁEM 1 473 607,96 

    
§ 2 

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę   686 617,00 zł  

    
2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę, w tym:   686 617,00 zł  

 
§ 903 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadania 
realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

  372 896,00 zł  

 
§ 952 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

  163 721,00 zł  

 
§ 950 

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy       
(planowany deficyt budżetu) 

  150 000,00 zł  

    
3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 

 
 

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   150 000,00 zł  

    
4. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 

 
 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   150 000,00 zł  

    



5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

 

 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 
zł. 
- wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody 
dla wsi Blizne”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 4.000.000 zł, w tym: 
w 2013 roku w kwocie 2.604.164 zł (w ramach planowanego deficytu) 
w 2014 roku w kwocie 1.395.836 zł 
- wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 
poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej”, ujętego w załączniku nr 2 
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w 2013 roku w kwocie 328.794 zł (w ramach 
planowanego deficytu) 
- finansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi 
Blizne”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
5.319.440 zł, w tym: 
w 2013 roku w kwocie 3.616.025 zł (w ramach planowanego deficytu) 
w 2014 roku w kwocie 1.703.415 zł. 

    
§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 

    
§ 4 

Nadzór nad wykonaniem  uchwały  powierza się Komisjom Rady Gminy. 
 

    
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 


