
UCHWAŁA NR III / 11 / 2014
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 
1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zmianami). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
600 Transport i łączność 1.584,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 1.584,00 zł

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

1.584,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

1.764,96 zł

90019
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

1.764,96 zł

2460

Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

1.764,96 zł

Ogółem: 3.348,96 zł

§ 2. Zwiększa się plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
801 Oświata i wychowanie 19.328,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 5.667,00 zł

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

5.667,00 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13.661,00 zł

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

13.661,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1.764,96 zł

90019
Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

1.764,96 zł

0690 Wpływy z różnych opłat 1.764,96 zł
Ogółem 21.092,96 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
600 Transport i łączność 1.584,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 1.584,00 zł
4270 Zakup usług remontowych 1.584,00 zł

Ogółem 1.584,00 zł

§ 4. § 4. Zwiększa się plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
801 Oświata i wychowanie 5.667,00 zł
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80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 5.667,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.667,00 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13.661,00 zł

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 13.661,00 zł

Ogółem 19.328,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III / 11 / 2014

Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzeniazmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok

Rada Gminy w Lipniku uchwala:

Zmniejsza się plan dochodów w Dziale:

- 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 1.584,00 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pargrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych o kwotę 1.764,96 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale:
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 5.667,00 zł,
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 13.661,00 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 1.764,96 zł.

Zmniejsza się plan wydatków wDziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.584,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków wDziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale:
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników
o kwotę 5.667,00 zł,
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego w paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty o kwotę 13.661,00 zł.

Opracowała:
Teresa Kwiatkowska
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