
UCHWAŁA NR XXV/181/2012 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 25 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 169 zł: 

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

801 Oświata i wychowanie 184 zł 

80195 Pozostała działalność 184 zł 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 184 zł 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 985 zł 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 985 zł 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 13 985 zł 

Ogółem dochody 14 169 zł 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 296 zł: 

§ 2. 

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

801 Oświata i wychowanie 296 zł 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 296 zł 

4300 Zakup usług pozostałych 296 zł 

Ogółem wydatki 296 zł 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 465 zł: 

§ 3. 

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

801 Oświata i wychowanie 480 zł 

80195 Pozostała działalność 480 zł 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 480 zł 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 985 zł 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 985 zł 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 985 zł 3260 

-z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka 
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szkolna" 
Ogółem wydatki 14 465 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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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 25 września 2012 roku 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 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy 

Lipnik na 2012 r.: 

Zwiększa się plan dochodów o 14 169 zł: 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

w rozdziale 80195 Pozostała działalność 

w paragrafie 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) o kwotę 184 zł 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

w paragrafie 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) o kwotę 13 985 zł. 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 296 zł: 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w paragrafie 

4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 296 zł 

Zwiększa się plan wydatków o Itwotę 14 465 zł: 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

w rozdziale 80195 Pozostała działalność 

w paragrafie 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 480,00 zł 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

w paragrafie 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 13 985 zł. 

Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.4.105.2012 z dnia 14 września 2012 r., w wyniku której został 



zwiększony plan dotacji celowej. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej 

w ustawie budżetowej na rok 2012 przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego 

nauczycieli. Zwiększenie dochodów wynika również z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 

Nr FN.I.3111.5.148.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku, w wyniku której został zwiększony plan 

dotacji celowych. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r - „ Wyprawka szkolna". 

Wobec powyższego Rada Gminy w Lipniku postanawia przyjąć środki do budżetu Gminy 

Lipnik i przeznaczyć je na wydatki niezbędne dla realizacji zadania wymienionego w Uchwale. 

Opracowała: 
Małgorzata Pietrusińska 


