
UCHWAŁA NR XXXIII/254/2017
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 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 2017 r. poz. 1875)  
w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3, art. 235, 
art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/195/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Lipnik na 2017 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/254/2017
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej LIPNIK

Nr dokumentu Uchwała Nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Lipniku

Data podjęcia 2017-12-28

Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

600 Transport i łączność - 715 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 715 000,00

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

- 715 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 86,62

75412 Ochotnicze straże pożarne - 86,62

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 86,62

801 Oświata i wychowanie - 178,24

80101 Szkoły podstawowe - 178,24

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

- 178,24

Razem - 715 264,86
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/254/2017
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej LIPNIK

Nr dokumentu Uchwała Nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Lipniku

Data podjęcia 2017-12-28

Rodzaj Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność - 715 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 715 000,00

4270 Zakup usług remontowych - 715 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 86,62

75412 Ochotnicze straże pożarne - 86,62

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 86,62

801 Oświata i wychowanie - 178,24

80101 Szkoły podstawowe - 178,24

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 178,24

Razem: - 715 264,86
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 - Transport i łączność
rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zmniejsza się dochody o kwotę 715 000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadań wynikających z otrzymanych
promes na kwotę 124 00,00 zł oraz 591 000,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- zmniejsza się dochody o kwotę 86,62 zł w związku z pomniejszoną kwotą dotacji otrzymaną po rozliczeniu
zadania.

W dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- zmniejsza się dochody o kwotę 178,24 zł w związku z pomniejszoną kwotą dotacji otrzymaną po rozliczeniu
zadania.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zmniejsza się wydatki o kwotę 715 000,00 zł w związku z brakiem realizacji remontów dróg w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- zmniejsza się wydatki o kwotę 86,62 zł w związku z pomniejszona kwotą dotacji z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- zmniejsza się wydatki o kwotę 178,24 zł w związku z pomniejszona kwotą dotacji z przeznaczeniem na zakup
środków dydaktycznych i książek.

Oparacowała:
Magdalena Zimoląg
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