
UCHWAŁA NR XXIV/171/2012
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów 

 
Dział Rozdział Paragraf

 
Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

852   Pomoc społeczna  5.050 zł 
 85202  Domy pomocy społecznej  50 zł 
  0690 Wpływy z różnych opłat  50 zł 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczej 

 900 zł 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 900 zł 

 85295  Pozostała działalność  4.100 zł 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 4.100 zł 

Razem:     5.050 zł 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków 

 
Dział Rozdział Paragraf

 
Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

852   Pomoc społecza 3.656 zł  
 85212  Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
3.300 zł  

  4010 Wynagrodzenia osobowe 3.300 zł  
 85215  Dodatki mieszkaniowe 356 zł  
  3110 Świadczenia społeczne 356 zł  
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.800 zł  
 85395  Pozostała działalność 1.800 zł  
  4309 Zakup usług pozostałych 1.800 zł  
Razem:    5.456 zł  

§ 3. Zwiększa się plan wydatków 

 
Dział Rozdział Paragraf

 
Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

852   Pomoc społeczna  8.706 zł 
 85202  Domy pomocy społecznej  50 zł 
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 
 50 zł 

 85212  Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki  3.300 zł 
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na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.500 zł 
  4430 Różne opłaty i składki  1.800 zł 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

 900 zł 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  900 zł 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  356 zł 
  4480 Podatek od nieruchomości  356 zł 
 85295  Pozostała działalność  4.100 zł 
  3110 Świadczenia społeczne  4.100 zł 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1.800 zł 
 85395  Pozostała działalność  1.800 zł 
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia  1.800 zł 
Razem:     10.506 zł 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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