
Projekt 

UCHWAŁA NR  …../…../2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU 
z dnia .. maja  2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Zagórz na 2017 rok  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( tekst  jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm. ) oraz art. 211 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Zagórzu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zwiększa się dochody o kwotę                                                                           402.620,00 zł. 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł. 
921 

 
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 397.120,00 

 
92120 

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 397.120,00 

  Dochody majątkowe 397.120,00 

6257 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 jst – dofinansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 do przedsięwzięcia  pn. 

„Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF 

Sanok-Lesko – adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów 

Bosych na centrum kultury w Zagórzu” 

397.120,00 

926 
 

 Kultura fizyczna 5.500,00 

 
92601 

 Obiekty sportowe 5.500,00 

  Dochody bieżące 5.500,00 

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej – darowizna z Nadleśnictwa Baligród dla Sołectwa 

Kalnica 

5.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                                                                   704.600,00 zł. 

DRUK nr 6 



 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł. 
700 

 
 Gospodarka mieszkaniowa 45.000,00 

 
70005 

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000,00 

  Wydatki bieżące 33.000,00 

 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 33.000,00 

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 33.000,00 

 Wydatki majątkowe 12.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie 

dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków  

o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych 

12.000,00 

720 
 

 Informatyka 14.100,00 

 
72095 

 Pozostała działalność 14.100,00 

  Wydatki bieżące 14.100,00 

 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 14.100,00 

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.100,00 

921 
 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 640.000,00 

 
92120 

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 640.000,00 

  Wydatki majątkowe 640.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 640.000,00 

 - 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 

640.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  realizacja 

przedsięwzięcia  pn. „Kompleksowa ochrona dziedzictwa 

kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko – adaptacja ruin 

Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury  

w Zagórzu” 

242.880,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja  

przedsięwzięcia  pn. „Kompleksowa ochrona dziedzictwa 

kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko – adaptacja ruin 

Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury  

w Zagórzu” 

397.120,00 

926 
 

 Kultura fizyczna 5.500,00 

 
92601 

 Obiekty sportowe 5.500,00 

  Wydatki majątkowe 5.500,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa zaplecza 

socjalno-sportowego w Kalnicy 

5.500,00 

 

 

 

 

§ 2 



 

Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 301.980,00 zł., tj. z kwoty 2.851.852,00 zł. do kwoty 

2.549.872,00 zł., którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym. 

§ 3 

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 301.980,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: § 950 „Wolne środki,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” -  wolne środki wynikające z rozliczeń  kredytów i pożyczek  

z lat ubiegłych w kwocie 301.980,00 zł.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


