
UCHWAŁA NR XXV / 183 / 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 późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy w Lipniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 
600   Transport i łączność 54.000 zł  
 60016  Drogi publiczne gminne 54.000 zł  
  0690 Wpływy z różnych opłat 54.000 zł  
852   Pomoc społeczna 4.500 zł  
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.500 zł  

  2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

4.500 zł  

Ogółem    58.500 zł  

§ 2. Zwiększa się plan dochodów 

 
Dział Rozdziaf Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

010   Rolnictwo i łowiectwo  274.031 zł 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  274.031 zł 
  6207 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, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich. 

 274.031 zł 

600   Transport i łączność  30.000 zł 
 60017  Drogi wewnętrzne  30.000 zł 
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin ( związków gmin ) 

 30.000 zł 

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

 54.000 zł 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

 54.000 zł 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorzadu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

 54.000 zł 

758   Różne rozliczenia  45.288 zł 
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 75814  Różne rozliczenia finansowe  45.288 zł 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin                
( związków gmin ). 

 37.473 zł 

  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację   inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin ( związków gmin ). 

 7.815 zł 

852   Pomoc społeczna  4.500 zł 
 85212  Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 4.500 zł 

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

 4.500 zł 

Ogółem     407.819 zł 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 
010   Rolnictwo i łowiectwo 72.000 zł  
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 72.000 zł  
  4270 Zakup usług remontowych 72.000 zł  
Ogółem    72.000 zł  

§ 4. Zwiększa się plan wydatków 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 
010   Rolnictwo i łowiectwo  258.000 zł 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  258.000 zł 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  72.000 zł 
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 
 5.000 zł 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 
w tym: 
- wykup gruntów pod przepompownię               ścieków 
-  4.000 zł 
- budowa studni głębinowej we Włostowie              - 
177.000 zł 

 181.000 zł 

600   Transport i łączność  128.319 zł 
 60014  Drogi publiczne powiatowe  13.400 zł 
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

 13.400 zł 

 60016  Drogi publiczne gminne  3.919 zł 
  4270 Zakup usług remontowych  3.000 zł 
  4300 Zakup usług pozostałych  919 zł 
 60017  Drogi wewnętrzne  111.000 zł 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 

w tym: 
- odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Sternalice na działce  Nr 70  -  
111.000 zł 

 111.000 zł 

710   Działalność usługowa  35.000 zł 

Strona 2Id: 8755D4C2-6D69-4510-8140-97CCE7050077. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne )  15.000 zł 
  4300 Zakup usług pozostałych  15.000 zł 
 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  20.000 zł 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- opracowania dokumentacyjne   -  20.000 zł 
 20.000 zł 

Ogółem     421.319 zł 

§ 5. Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku " do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady 
Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 8 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik           
Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 7. Załącznik Nr 12 pod nazwą "Dotacje celowe w 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy 
w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXV / 183 / 2012 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 25 września 2012 r. 

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku 

 
Planowane wydatki 

w tym źródła finansowania 
w 
złotych 

kredy
ty 
i poży
czki w tym: 

Lp. 
Dział
 

Rozdz.
 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

rok 
budżetowy 
2012 
(7+8+9+10) 

dochody 
własne 
jst 

 

kredyty 
i pożyczki 
zaciągnięte 
na 
realizację 
zadania 
pod 
refundację 
wydatków 

dotacje 
i środki 
pochodz
ące 
z innych 
źr.* 

środki 
wymienio
ne w art. 
5 ust. 
1 pkt 2 i 
3 u.f.p. 

Jednost
ka org. 
realizuj
ąca 
zadanie 
lub 
koordy
nująca 
progra
m 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 11 

1. 010 01008 

Odbudowa rowu 
melioracyjnego Kurów 
i Usarzów 15 000 15 000   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

2. 010 01010 
Budowa przyłączy 
kanalizacyjnych 150 000 150 000   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

3. 010 01010 
Wykup gruntów pod 
przepompownię ścieków 4 000 4 000   

A. 
B. 
C. 
D  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

4. 010 01010 
Budowa studni głębinowej we 
Włostowie 177.000 177.000   

A. 
B. 
C. 
D  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

5. 600 60017 

Odbudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 
w miejscowości Sternalice na 
działce Nr 70. 111.000 81 .000   

A.   
30.000 
B. 
C. 
D  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

6. 700 70095 

Rozbudowa istniejącego 
budynku administracyjno - 
biurowego o klatkę schodową 
oraz zmiana sposobu 
użytkowania obiektu w części 
piętra z przeznaczeniem na 
punkt przedszkolny wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

160 000 160 000 

  

A. 
B. 
C. 
D 

 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 
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7. 710 71014 Opracowania dokumentacyjne 125 000 125 000   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

8. 754 75412 Zakup pomp szlamowych 6 000 6 000   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

9. 921 92195 

Utwardzenie placu oraz 
urządzenie terenów zieleni 
i miejsc rekreacyjnych 
w sąsiedztwie budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury 53 716 28 716   

A. 
B. 
C. 
D. 25 000 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

10. 921 92195 

Przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku 
usługowo-handlowego 
z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską w Malicach 
Kościelnych 240 000 240 000   

A. 
B. 
C. 
D. 

 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

11. 926 92605 

Utwardzenie placu oraz 
urządzenie terenów zielonych 
i miejsc rekreacji 
w miejscowości Słabuszewice 36 206 15 601   

A. 
B. 
C. 
D. 20 605 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

12. 926 92605 

Utwardzenie placu, urządzenie 
terenów zieleni i miejsc 
rekreacyjnych w Lipniku. 49 632 24 632   

A. 
B. 
C. 
D. 25 000 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

13. 926 92605 

Zagospodarowanie części 
terenu przy zbiorniku wodnym 
w Lipniku dla celów 
rekreacyjno – 
wypoczynkowych. 48 716 23 716   

A. 
B. 
C. 
D. 25 000 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

Ogółem 1 176 270 1 050 665   

A. 30 
000 
B. 
C. 
D. 95 605 x 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:       
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)     
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych   
C. Inne źródła   
D. Inne źródła   

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ 183 / 2012 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 25 września 2012 r. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2012 r. 

 
z tego: 

z tego: z tego: 

Wydatki jednostek 
budżetowych w tym: 

Nazwa zadania Dział Rozdział § 
Dochod

y 
ogółem 

Wydatki 
ogółem Wydatki 

bieżące 
wynagro
dzenia 

i składki 
od nich 
naliczan

e 

wydatki 
związan

e 
z realiza

cją 
statutow

ych 
zadań 

Dotacje 
na 

zadania 
bieżące 

Świadcz
enia na 
rzecz 
osób 

fizyczny
ch 

Wydatki 
na 

progra
my 

finanso
wane 

z udziałe
m 

środków
, 

o któryc
h mowa 
w art. 
5 ust. 

1 pkt 2 i 
3 

Wydatki 
na 

obsługę 
długu 

(odsetki)
 

Wydatki
  

z tytułu 
poręcze

ń  
i 

gwaranc
ji 

Wydatki 
majątko

we 

inwestyc
je 

i zakupy 
inwestyc

yjne 

wydatki 
na 

progra
my 

finanso
wane 

z udziałe
m 

środków
, 

o któryc
h mowa 
w art. 
5 ust. 

1 pkt 2 i 
3 

zakup 
i objęcie 

akcji 
i udziałó

w 

wniesien
ie 

wkadów 
do 

spółek 
prawa 

handlow
ego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
           

    
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
przejętych przez Gminę do realizacji w drodze 
umowy lub porozumienia 

 
           

    
III. Dochody i wydatki związane z pomocą 
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie 
porozumień między j.s.t. 
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Przebudowa dróg 
powiatowych na 
terenie gminy Lipnik: 
- remont drogi 
powiatowej  nr 0720 T 
Iwaniska - Włostów 
w m. Włostów od km 
14+393 -14 + 935 odc. 
dł.  0,542 km, 
- remont drogi 
powiatowej  nr 0725 T 
Włostów - Goźlice 
w m. Malżyn odc. dł. 
ok. 0,700 km, 
- remont chodnika 
w ciągu drogi 
powiatowej nr 0720T 
Iwaniska - Włostów 
w m. Włostów" 

600 60014 2320  113 400
 

113 400
 

  113 400
 

     

    

Ogółem   113 400
 

113 400
   113 400

          

 

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/ 183 / 2012 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 25 września 2012 r. 

Dotacje celowe w 2012 r. 

 
w złotych 

Lp Dział Rozdzi
ał 

Nazwa 
zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota 

dotacji 
1 2 3 4 5 6 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
1 600 60014 Starostwo 

Powiatowe 
Opatów 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie 
gminy Lipnik: 
- remont drogi powiatowej  nr 0720 T 
Iwaniska - Włostów w m. Włostów od km 
14+393 -14 + 935 odc. dł.  0,542 km, 
- remont drogi powiatowej  nr 0725 T 
Włostów - Goźlice w m. Malżyn odc. dł. ok. 
0,700 km, 
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej            
nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. 
Włostów". 

113.400 

2 926 92605 Wyłoniona 
w drodze 
konkursu 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu 

60.000 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
      
      

Ogółem  173.400 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/ 183 / 2012 
Rady Gminy w Lipniku 

z dnia  25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok. 

Rada Gminy w Lipniku uchwala: 

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale: 

600 Transport i łączność w Rozdziale 60016 Transport i łączność w Paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat 
o kwotę 54 000 zł, 

852 Pomoc społeczna w Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie 2350 Dochody 
budzetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego o kwotę 4.500 zł. 

Zwiększa się plan dochodów w Dziale: 

010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w Paragrafie 
6207  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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 
o kwotę 274.031 zł 

Kwota dotyczy płatności w ramach budżetu środków europejskich  za rok 2011 zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego pn." Budowa czyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. 
Lipnik - etap I w latach 2009 -2011"  , 

600 Transport i łączność w Rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w Paragrafie 6330 dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ) o kwotę 
30 000 zł, 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 54.000 zł, 

758 Różne rozliczenia w Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie: 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków 
gmin ) o kwotę 37.473 zł, 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) o kwotę 7.815 zł. 

( Dotyczy otrzymanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrotu części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy ). 

852 Pomoc społeczna w Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Paragrafie 2360 Dochody 
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami o kwotę 4.500 zł. 

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale: 

010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w Paragrafie 
4270 Zakup usług remontowych o kwotę 72.000 zł. 

Zwiększa się plan wydatków w Dziale: 

010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale: 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w Paragrafie: 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 72.000 zł, 

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł, 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

—————————————————————————————————————————————————————————
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- wykup gruntów pod przepompownię  kwota 4.000 zł, 

- budowa studni głębinowej we Włostowie kwota 177.000 zł, 

600 transport i łączność w Rozdziale: 

60014 Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu 
terytorialnego o kwotę 13.400 zł, 

60016 Drogi publiczne gminne w Paragrafie: 

4270 Zakup usług remontowych o kwotę  3.000 zł, 

4300 Zakup usług pozostałych o kwotę  919 zł, 

60017 Drogi wewnetrzne w Paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie 
pn. "Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice na działce  Nr 70" na 
kwotę 111.000 zł. 

710 Działalność usługowa w Rozdziale: 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) w Paragrafie 4300 Zakup usług 
pozostałych ( sprawy geodezyjne - aktualizacja map, wyrysy ) o kwotę 15 000 zł, 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w Paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych: 

- opracowania dokumentacyjne o kwotę 20 000 zł. 

Załącznik Nr 4 pod nazwą ""Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku"  do Uchwały Nr XVI/126/2012 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik Nr 8 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną 
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r."  do Uchwały  Nr XVI 
/126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami,   otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik Nr 12 pod nazwą "Dotacje celowe w 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy 
w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej Uchwały. 

Opracowała: 

Teresa Kwiatkowska 
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