
UCHWAŁA NR XXVII/203/2012 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 26 listopada 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. Zmniejsz się plan wydatków : 

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801 Oświata i wychowanie 77160zł 

80101 Szkoły podstawowe 56088zł 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1994zł 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13872zł 

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 3600zł 

4270 Zakup usług remontowych 18653zł 

4280 Zakup usług zdrowotnych 83zł 

4300 Zakup usług pozostałych 12000zł 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 256zł 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej siecitelefonicznej 

1550zł 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
publicznej siecitelefonicznej 

780zł 

4410 Podróże służbowe krajowe 300zł 

80110 Gimnazja 11362zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6300zł 

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 2260zł 

4300 Zakup usług pozostałych 1200zł 

4410 Podróże służbowe krajowe 794zł 

4430 Różne opłaty i składki 378zł 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 430zł 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3600zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 709zł 

4300 Zakup usług pozostałych 844zł 

4410 Podróże służbowe krajowe 702zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1345zł 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6110zł 

4010 Wynagrodzenia osobowe 2537zł 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72zł 

4120 Składki na Fundusz Pracy 910zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256zł 

4280 Zakup usług zdrowotnych 135zł 

4300 Zakup usług pozostałych 2000zł 

4410 Podróże służbowe krajowe 200zł 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4262zł 

85401 Świetlice szkolne 4062zł 
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3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 246zł 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 461zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 860zł 

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 1000zł 

4300 Zakup usług pozostałych 995zł 

4410 Podróże służbowe krajowe 500zł 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200zł 

Ogółem wydatki 81422zł 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków : 

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801 Oświata i wychowanie 79761zł 

80101 Szkoły podstawowe 44743zł 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28128zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13154zł 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3461zł 

80110 Gimnazja 34613zł 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1788zł 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24953zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7551zł 

4120 Składki na Fundusz Pracy 321zł 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 405zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405zł 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1661zł 

85401 Świetlice szkolne 1661zł 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1195zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457zł 

4120 Składki na Fundusz Pracy 9zł 

Ogółem wydatki 81422zł 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/203/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 
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 i art. 237 

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

z póżn.zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala: 

Rada Gminy w Lipniku podejmuje Uchwałę o zmniejszeniu planu wydatków w budżecie 
Gminy Lipnik na 2012 rok w dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziałach dotyczącym 
wydatków w szkole podstawowej ,gimnazjum, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli oraz 
stołówce szkolnej . Zmianie ulega p a r a g r a f zapewniający zakup materiałów i wyposażenia, 
pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, dostępu do sieci Internet, a także opłaty z 
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej 
sieci telefonicznej. Zmiany w planie wydatków to także zmiany w paragrafie różne opłaty i 
składki, podróże służbowe i odpis na zakładowy fiindusz świadczeń socjalnych, zmniejsza 
się paragraf dotyczący wydatków na zakup usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych 
oraz szkolenia pracowników. 
W dziale 854 w rozdziale świetlice szkolne - zmianie ulega paragraf dotycząc wydatków 

osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, paragraf dotyczący zakupu materiałów i 
wyposażenia ,pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych, a 
także zakupu usług pozostałych. W rozdziale dokształcanie i doskonaleme nauczycieli 
zmniej szeniu ulega paragraf dotyczący szkolenia pracowników. 
Jednocześnie Rada Gminy w Lipniku dokonuje zwiększenia planu wydatków w budżecie 
Gminy Lipnik na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół we Włostowie w 
dziale 801, w rozdziale dotyczącym szkoły podstawowej i gimnazjum w paragrafach 
dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń 
osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, a także fimduszu świadczeń socjalnych. 
W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zwiększeniu ulega paragraf dotyczący składek 
na ubezpieczenie społeczne. W rozdziale świetlice szkolne zwiększa się paragraf 
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na 
Fundusz Pracy , . • 
Powyższe zmiany planu wydatków nastąpiły w związku z powstałymi oszczędnościami. 
Rada Gminy w Lipniku postanowiła wprowadzić zmiany wymienione w uchwale niezbędne 
dla realizacji zadań szkolnych i prawidłowego fimkcjonowania Zespołu Szkół we Włostowie. 

Opracowała: 

Joanna W^jciec 


