
UCHWAŁA NR XXXVII / 323 / 2013
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 
594 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. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami ),  Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
758 Różne rozliczenia 52.756,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe 52.756,00 zł
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin ( 
związków gmin )

51.256,00 zł

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

1.500,00 zł

801 Oświata i wychowanie 1.360,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 1.360,00 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.360,00 zł
Ogółem 54.116,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów 

Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
9520 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 914.561,00 zł 

§ 3. Zwiększa się plan przychodów 

Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 76,19 zł
Ogółem 76,19 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 914.561,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 914.561,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 
- budowa wodociągu wraz z przyłączami 
w miejscowości Włostów - 114.561 zł 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kurów - 800.000 zł

914.561,00 zł 

600 Transport i łączność 122.562,00 zł
 60014  Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł 
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień ( umów ) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

100.000,00 zł 

60016 Drogi publiczne gminne 22.562,00 zł 



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.200,00 zł 

4270 Zakup usług remontowych 1.314,00 zł 

4300 Zakup usług pozostałych 11.048,00 zł 

757 Obsługa długu publicznego 78.306,81 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

78.306,81 zł 

8110 Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

78.306,81 zł 

758   Różne rozliczenia 27.000,00 zł
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 27.000,00 zł 
  4810 Rezerwy 27.000,00 zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.662,00 zł
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 12.662,00 zł 
  4270 Zakup usług remontowych 12.662,00 zł 

Ogółem 1.155.091,81 zł

§ 5. Zwiększa się plan wydatków 

Dział Rozdziaf Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 148.115,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 148.115,00 zł

4270 Zakup usług remontowych 4.314,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kurów 

131.139,00 zł

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych: 
- z akup działki w Gołębiowie i w Międzygórzu

 12.662,00 zł

600   Transport i łączność  100.000,00 zł

 60017  Drogi wewnętrzne  100.000,00 zł

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 
- przebudowa dróg wewnętrznych

 100.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie 1.360,00 zł

80101 Szkoły podstwowe 1.360,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.360,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.200,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.200,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 
- zabudowa nowych punktów świetlnych

10.200,00 zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  27.000,00 zł



 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  27.000,00 zł

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

 27.000,00 zł

926 Kultura fizyczna 8.048,00 zł

92695 Pozostała działalność 8.048,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 
- wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i placu 
zabaw w Sternalicach

8.048,00 zł

Ogółem 294.723,00 zł

§ 6. W Uchwale Nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) . § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.272.274,19 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi  z: 

1) pożyczek w kwocie 517.787,00 zł, 

2) kredytów w kwocie 177.000,00 zł, 

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.487,19 zł„

2) . § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„ Przychody budżetu w wysokości 2.948.742,19 zł, rozchody w wysokości 
1.676.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

3) .   § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 694.787,00 zł, 
w tym: 

a) pożyczki    517.787,00 zł, 

b) kredyty      177.000,00 zł„.

§ 7. Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r." do Uchwały  Nr XXIX /226 /2012 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 
1 do niniejszej Uchwały. 

§ 8. Załącznik Nr 6 pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.", do Uchwały Nr XXIX /226 /2012 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 
2 do niniejszej Uchwały. 

§ 9. Załącznik Nr 8 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową 
realizowaną na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.", do 
Uchwały Nr XXIX /226 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

§ 10. Załącznik Nr 11 pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2013 r.", do Uchwały Nr XXIX /226/2012 Rady 
Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 11. Załącznik Nr 12 pod nazwą "Dotacje celowe w 2013 r.", do Uchwały Nr XXIX /226/2012 Rady Gminy 
w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII / 323 / 2013 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 17 września 2013 r. 

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku 

 
Planowane wydatki w złotych

w tym źródła finansowania 

w tym: 

dotacje 
i środki 

pochodzące 
z innych źr.* 

środki 
wymienione 
w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 
3 u.f.p. 

Jednostka org. 
realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program 

Lp. Dział Rozdz. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

rok 
budżetowy 

2013 
(7+8+9+10) 

dochody 
własne jst 

kredyty 
i pożyczki 

kredyty 
i pożyczki 
zaciągnięt

e na 
realizację 
zadania 

pod 
refundację 
wydatków 

  

1 2 3 4 5 6 7  8 9 11

1. 010 01010 

Budowa wodociągu 
wraz z przyłączami 
w miejscowości 
Włostów 155.673,00 155.673,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

2. 010 01010 

Budowa ujęcia wody 
w Międzygórzu, 
Łownicy, Lipniku 
i w Leszczkowie 120 000,00 120 000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

3. 010 01010 

Budowa studni 
głębinowej we 
Włostowie 177 000,00  177 000,00  

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

4. 010 01010 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kurów 370.000,00 370.000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

5. 010 01010 
Wykup działek pod 
kanalizację 10 000,00 10 000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

6. 010 01010 

Zakup działki 
w Gołębiowie 
i w Międzygórzu 20.000,00 20.000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

7. 600 60016 
Zakup odśnieżarki 
wirnikowej 6 700,00 6 700,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

8. 600 60017 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej - działka 
Nr 660 w Międzygórzu 150.550,00 150.550,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

9. 600 60017 
Przebudowa dróg 
wewnętrznych 100.000,00 100.000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

10. 710 71014 
Opracowania 
dokumentacyjne 58 500,00 58 500,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

11. 750 75023 Zakup samochodu 101 000,00 101 000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

12. 754 75412 
Zakup pomp 
szlamowych 8 000,00 8 000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

13. 900 90003 Zakup kosiarki 30.488,00 30.488,00   

A 
B. 
C 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

14. 900 90015 
Zabudowa nowych 
punktów świetlnych 40 900,00 40 900,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik 



15. 921 92109 

Wykup działki pod 
budowę świetlicy 
wiejskiej w Gołębiowie 15 252,00 15 252,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

16. 926 92695 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej- 
wykonanie małej 
infrastruktury 
rekreacyjno-   
wypoczynkowej 
w miejscowości Lipnik 110.685,00 65.726,00   

A. 
B. 
C. 
D. 44.959,00 

Urząd Gminy 
Lipnik

17. 926 92695 

Wykonanie boiska do 
gry w piłkę nożną 
i placu zabaw 
w Sternalicach 8.048,00 8.048,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd Gminy 
Lipnik

Ogółem 1.482.796,00 1.260.837,00 177.000,00   44.959,00 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  



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXXVII / 323 / 2013 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia  17 września 2013 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. 

 w złotych 

Treść Klasyfikacja 
§ 

Kwota 
2013 r. 

2 3 4

Przychody ogółem:  2.948.742,19

Kredyty § 9520 1.853.468,00

Pożyczki § 9520 182.828,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 9030 334.959,00

Spłaty pożyczek udzielonych § 9510 

Prywatyzacja majątku jst § 9410 do 9440 

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 9570 

Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) § 9310 

Inne źródła (wolne środki) § 9500 577.487,19

Przelewy z rachunku lokat § 9940 

Rozchody ogółem:  1.676.468,00 

Spłaty kredytów § 9920 1.067.042,00

w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE § 9920 1.067.042,00

Spłaty pożyczek § 9920 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE § 9630 609.426,00

Udzielone pożyczki § 9910 

Lokaty § 9940 

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) § 9820 

Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 9950 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XXXVII / 323 / 2013 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia  17 wrzesnia 2013 r. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. 

z tego: 
z tego: z tego:

Wydatki jednostek 
budżetowych w tym: 

Nazwa 
zadania Dział Rozdział § 

Doc
hod

y 
ogół
em 

Wydatki 
ogółem 

Wyd
atki 

bieżą
ce 

wynagr
odzenia 
i skład
ki od 
nich 

nalicza
ne 

wydatki 
związane 
z realizac

ją 
statutowy
ch zadań 

Dotacje 
na 

zadani
a 

bieżące 

Świadc
zenia 

na 
rzecz 
osób 

fizyczn
ych 

Wydatki na 
programy 

finansowane 
z udziałem 
środków, 
o których 

mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 

2 i 3

Wyd
atki 
na 

obsłu
gę 

dług
u 

(odse
tki) 

Wydatki 
z tytułu 

poręczeń 
i 

gwarancji 

Wydatki 
majątkowe 

inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne 

wydatki na 
programy 

finansowane 
z udziałem 
środków, 
o których 

mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 

2 i 3 

zaku
p 

i obję
cie 

akcji 
i udzi
ałów 

wniesie
nie 

wkładó
w do 

spółek 
prawa 
handlo
wego 

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. 

 

           

   
Przebudowa dróg 
powiatowych na 
terenie gminy Lipnik 
na niżej wymienione 
zadania: 
1.  Przebudowa dróg 
powiatowych nr 

600 60014 6620  405 789,00         405 789,00 405 789,00 

  



0737G Gołębiów - 
Nasławice w km 
0+000-1+470 i nr 
0797T Goźlice - 
Usarzów w km 
roboczym 1+470-
2+710 o łącznej 
długości 2,710  km, 
2. Roboty 
uzupełniające do 
zadania pn: 
„Przebudowa dróg 
powiatowych nr 
0737T Gołębiów - 
Nasławice 
w km 0+000 - 1+470 
i nr 0797T Goźlice - 
Usarzów w km 
roboczym 1+470 - 
2+710 o łącznej 
długości 2,710 km”. 
Łącznie  na w/w 
zadanie kwota 
328.719,00 zł 

- Przebudowa 
obiektu mostowego 
o numerze 
ewidencyjnym (JNI): 
30000607 w km 
4+574 
w ciągu drogi 
powiatowej  nr 
0730T 
w miejscowości 
Nikisiałka Mała 
i przebudowa drogi 
powiatowej nr 730T 
Kolonia Okalina - 
Karwów Dzierążnia - 
Malice Kościelne - 
Męczennice - 
Pielaszów - Nowy 
Daromin - Daromin 
od km 0+000 do km 
2+800 i od km 



3+940 do km 7+480 
na odcinku o łącznej 
długości 6,34 km 
- kwota 77.070,00 zł 

Ogółem   405 789,00         405 789,00 405 789,00   



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  XXXVII / 323 / 2013 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia  17 wrzesnia 2013 r. 

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych 
Lp Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej 

dotację 
Kwota dotacji 

1 2 3 4 5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 372.000,00
2. 921 92116 Biblioteki 174.600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
    
Ogółem 546.600,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII / 323 / 2013 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 17 września 2013 r. 

Dotacje celowe w 2013 roku 

w złotych 
Lp Dział Rozdział 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 

405.789,00

2 926 92605 Wyłoniona 
w drodze 
konkursu 

Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

30.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
     
     

Ogółem  435.789,00



Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXVII / 323 / 2013

Rady Gminy w Lipniku

z dnia  17 września 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

Zwiększa się plan dochodów w Dziale: 

- 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 51.256,00 zł, 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin ( związków gmin ) o kwotę 1.500,00 zł, 

- 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 0970 Wpływy z różnych 
dochodów o kwotę 1.360,00 zł. 

Zmniejsza się plan przychodów w paragrafie:

- 9520 kredyty o kwotę 114.561,00 zł, 

- 9520 pożyczki o kwotę 800.000,00 zł. 

Zwiększa sie plan przychodów w paragrafie 9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 
o kwotę 76,19 zł. 

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale: 

010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów o kwotę 114.561,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów o kwotę 800.000,00 zł,

- 600 Transport i łączność w Rozdziale: 

60014 Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł, 

60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie: 

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.200,00 zł ( dotyczy funduszu sołeckiego: Słabuszewice 
kwota - 3.200,00 zł oraz Kurów kwota - 7.000,00 zł ),

4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.314,00 zł, ( dotyczy funduszu sołeckiego Słoptów ),

4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 11.048,00 zł, ( dotyczy funduszu sołeckiego:

Słoptów kwota 3.000,00 zł oraz Sternalice kwota 8.048,00 zł ),

- 757 Obsługa długu publicznego w Rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 

i pożyczek o kwotę 78.306,81 zł. 

- 758 Różne rozliczenia w Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 
27.000,00 zł. 

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12.662,00 zł. 



Zwiększa się plan wydatkóww Dziale:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie: 

4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.314,00 zł, ( dotyczy funduszu sołeckiego w Słoptowie ),

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów o kwotę 131.139,00 zł,

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- zakup działki w Gołębiowie i w Międzygórzu o kwotę 12.662 zł,

- 600 Transport i łączność w Rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych, zadanie pn. 

- przebudowa dróg wewnętrznych o kwotę100.000,00 zł,

- 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia o kwotę 1.360,00 zł, 

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg 
w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- zabudowa nowych punktów świetlnych o kwotę 10.200,00 zł ( dotyczy funduszu sołeckiego: Kurów  - kwota 
3.200,00 zł i Sternalice - kwota 7.000,00 zł ),

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby w paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 
27.000 zł, 

- 926 Kultura fizyczna w Rozdziale 92695 Pozostała działalność w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych, zadanie pn: 

- wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w Sternalicach o kwotę 8.048,00 zł,

( dotyczy funduszu sołeckiego w Sternalicach ).

W Uchwale Nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Lipnik na 2013 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się nastepujace zmiany: 

1). § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.272.274,19 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi  z: 

1) pożyczek w kwocie 517.787,00 zł, 

2) kredytów w kwocie 177.000,00 zł, 

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 
wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.487,19 zł„ 

2).  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Przychody budżetu w wysokości    2.948.742,19 zł, rozchody 
w wysokości 1.676.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”. 

3). § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 694.787,00 zł, 
w tym: 

a) pożyczki    517.787,00 zł, 

b) kredyty      177.000,00 zł. 

Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r." do Uchwały 

Nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 



Załącznik Nr 6 pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." do Uchwały Nr XXIX/226/2012 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik 
Nr 2 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 2013 r.", do Uchwały Nr 
XXIX /226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik Nr 11 pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2013 r." do Uchwały Nr XXIX/226/2012 Rady Gminy 
w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do 
niniejszej Uchwały. 

Załącznik Nr 12 pod nazwą "Dotacje celowe w 2013 r.", do Uchwały Nr XXIX /226/2012 Rady Gminy 
w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do 
niniejszej Uchwały. 

Opracowała: 

Teresa Kwiatkowska




