
UCHWAŁA NR XXVII/201/2012 
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 10376zł 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7876zł 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265zł 

4270 Zakup usług remontowych 3611zł 

4300 Zakup usług pozostałych 4000zł 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2500zł 

4300 Zakup usług pozostałych 2500zł 

Ogółem wydatki 10376zł 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków 

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801 Oświata i wychowanie 10376zł 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10281zł 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6090zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2115zł 

4120 Składki na Fundusz Pracy 30zł 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2046zł 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 95zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95zł 

Ogółem wydatki 10376zł 

§ 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/201/2012 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 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dowozie uczniów do 
szkół. Zmianie ulega paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług 
remontowych oraz zakupu usług pozostałych. 
Jednocześnie Rada Gminy w Lipniku dokonuje zwiększenia planu wydatków w budżecie 
Gminy Lipnik na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół w Lipniku i we 
Włostowie w dziale 801, w rozdziale - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 
dowozie uczniów do szkół w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych oraz 
pochodnych od tych wynagrodzeń, a także funduszu świadczeń socjalnych. 
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 funkcjonowania Zespołu Szkół w Lipniku i we 
Włostowie. 

Opracowała: 

Joar na Wc jciecnowska ' 


