
UCHWAŁA NR XL/296/2022 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, 
art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  
poz. 305 z późn.zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Lipnik na 2022 rok z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 350 613,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 915 946,03 zł, 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach w kwocie - 3 136 897,68  zł, 

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 
89 880,06  zł, 

4) kredytów w kwocie  - 207 890,00 zł. 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  4 951 506,77 zł oraz  łączną kwotę planowanych 
rozchodów budżetu w wysokości  600 893,00 zł,  
- z tytułów wymienionych w załączniku 5." 

4) w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6a." 

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
"Ustala się:  
1) dochody w kwocie 51 299,88 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa 
w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
2) wydatki w kwocie 81 115,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 
3) przychody w kwocie 29 816,11 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych   
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1119)." 

6) Załącznik Nr 4 pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku ”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie 
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

7) Załącznik Nr 5 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

8) Załącznik Nr 6a pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.", o którym mowa w § 1 pkt 4, otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

9) Załącznik Nr 9 pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2022 roku ”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

9) Załącznik Nr 10 pod nazwą „Dotacje celowe w 2022 roku ”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik 
Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/296/2022 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok 

Nazwa jednostki sprawozdawczej LIPNIK 
Nr dokumentu Uchwała Nr XL/296/2022 
Data podjęcia 2022-06-29 
Rodzaj Plan dochodów 
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

108 749,88 

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

30 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 30 000,00 

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

60 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 18 749,88 

  0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym 18 749,88 

758   Różne rozliczenia 136 378,00 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 136 378,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 136 378,00 

   Razem: 245 127,88 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XL/296/2022 

Rady Gminy w Lipniku   
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. 

 
 

Nazwa jednostki sprawozdawczej LIPNIK 
Nr dokumentu Uchwała Nr XL/296/2022 
Data podjęcia 2022-06-29 
Rodzaj Plan wydatków 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

600   Transport i łączność 120 000,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 120 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 
700   Gospodarka mieszkaniowa 52 000,00 

 70007  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 52 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000,00 
710   Działalność usługowa 5 500,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 5 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 
750   Administracja publiczna 18 539,53 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 539,53 

  4300 Zakup usług pozostałych 18 539,53 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 250,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 100 250,00 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom 

5 250,00 

  4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 
757   Obsługa długu publicznego 60 000,00 

 
75702 

 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 
pożyczki 

60 000,00 

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

60 000,00 

801   Oświata i wychowanie 156 378,00 

 80101  Szkoły podstawowe 105 667,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 325,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 475,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 501,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 63 866,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 807,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 181,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 890,00 

 80104  Przedszkola 15 812,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 809,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 814,00 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 260,00 

  4260 Zakup energii 2 459,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 470,00 

 80107  Świetlice szkolne 5 418,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 301,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 669,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 97,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 351,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000,00 

  4260 Zakup energii 4 000,00 

 
80149 

 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

1 459,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 166,00 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

15 215,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 856,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 168,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 311,00 

  4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 11 880,00 
851   Ochrona zdrowia 18 749,88 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 749,88 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 749,88 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 
852   Pomoc społeczna 30 000,00 

 85202  Domy pomocy społecznej 30 000,00 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 

30 000,00 

855   Rodzina -30 000,00 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -30 000,00 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 

-30 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 000,00 
926   Kultura fizyczna 60 000,00 

 92695  Pozostała działalność 60 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 
Razem: 691 417,41 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/296/2022 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku 

 Planowane wydatki 
w 

złotych
  

w tym źródła finansowania  
w 

tym: 

 
Lp 

Dzia
ł Rozdz. Nazwa zadania 

inwestycyjnego 
rok 

budżetowy 
2022 

(6+7+8+10+1
1) 

dochody 
własne jst 

niewykorzystan
e środki 

pieniężne na r-
ku bieżącym 

budżetu 
określone w 
odrębnych 

ustawach §905 

kredyty 
i pożyc

zki 

kred
yty 

i poż
yczki 
zacią
gnięt
e na 
reali
zację 
zada
nia 
pod 
refu
ndac

ję 
wyd
atkó

w 

dotacje 
i środki 
pochodz

ące 
z innych 

źr.* 

środki 
wymien

ione 
w art. 
5 ust. 

1 pkt 2 i 
3 u.f.p. 

Jednos
tka 
org. 

realizu
jąca 

zadani
e lub 

koordy
nująca 
progra

m 

1  2  3  4  5  6  7 8   9 10 11  12  

1 010 01043 

Modernizacja ujęcia 
wody w miejscowości 
Włostów  2 510 000,00 10 000,00 2 500 000   

A. 
B.  
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

2 010 01095 
Budowa ujęcia wody  
w Malżynie  105 000,00 105 000,00    

A.  
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

3 600 60017 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej na 
działce nr 57 w 
Malżynie 120 000,00 120 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

4 700 70005 Wykup nieruchomości 100 000,00 100 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.   

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

5 700 70005 

Przebudowa i 
modernizacja budynku 
garażowego w Lipniku 50 000,00 50 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

6 700  70005 

Utwardzenie dojścia 
do posterunku Policji 
w Lipniku 30 000,00 30 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

7 700 70005 

Montaż instalacji 
monitoringu 
wizyjnego na 
budynkach 
użyteczności 
publicznej 10 000,00 10 000,00    

A. 
B. 
C. 
D. 

 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

8 700 70007 

Modernizacja lokali 
mieszkalnych w 
budynku świetlicy w 
Usarzowie 115 000,00 115 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

9 700 70007 

Modernizacja lokali 
mieszkalnych nad 
ośrodkiem zdrowia we 
Włostowie 152 000,00 152 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

10 710 71012 
Opracowania 
dokumentacyjne 80 000,00 80 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

11 720 72095 
Cyfrowa Gmina 
Lipnik 154 110,00 0,00    

A. 
B. 154 110 

Urząd 
Gminy 
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C. 
D. 

Lipnik 

12 754 75412 

Wymiana pokrycia 
dachu na budynku 
OSP w Słoptowie 55 000,00 55 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

13 900 90015 

Uzupełnienie 
oświetlenia 
drogowego na terenie 
Gminy Lipnik 30 000,00 30 000,00    

A.  
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

14 921 92109 

Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku oświaty na 
świetlicę wiejską w 
Usarzowie 571 000,00   207 890  

A. 
B. 
C. 
D. 363 110 

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

15 921 92120 

Odbudowa 
i rekonstrukcja wraz  
z adaptacją 
zabytkowego 
szesnastowiecznego 
zboru ariańskiego, 
położonego 
w miejscowości 
Włostów nr.ewid. 
działki 76/5 i 76/6 
gmina Lipnik 670 000,00 70 000,00 600 000,00   

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

16 926 92695 

Budowa altany  
w miejscowości 
Malżyn 30 000,00 30 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

17 926 92695 

Budowa altany  
w miejscowości 
Swojków 30 000,00 30 000,00    

A. 
B. 
C. 
D.  

Urząd 
Gminy 
Lipnik 

   Ogółem 4 812 110,00 987 000,00 3 100 000,00 207 890  

A.  
B.   
C. 
D. 

 
 
 
517 220  

* 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    
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/296/2022 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. 

w złotych  
Lp.   

Treść  Klasyfikacja 
 §  Kwota   

1 2  3  4  

Przychody ogółem:    4 951 506,77 

1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: § 9520  808 783,00 

1.1 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 
z budżetu U.E. § 9520  

2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 9520   

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE  § 9030   

4. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu U.E. § 9020   

5.  Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 9530  

5.1 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 
z budżetu U.E.   § 9530  

6. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 9310  

6.1 emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 
z budżetu U.E. § 9310  

7. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 
których istnieje płynny rynek wtórny § 9310  

8. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 
wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań § 9070  

9. Nadwyżka z lat ubiegłych ( pomniejszona o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 
u.f.p.) § 9570  

10. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 9500 915 946,03 

11. Spłaty udzielonych pożyczek § 9510  

12.  
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

§ 9050 3 136 897,68 

13. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 9060 89 880,06 

14. Przelewy z rachunku lokat  § 9940  
15. Prywatyzacja majątku j.s.t.  § 9410-9440   

16. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p § 9550  

Rozchody ogółem:    600 893,00 

1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym : § 9920   582 600,00  

1.1 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 
pochodzącymi z budżetu U.E.  § 9920     

2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 9920  18 293,00 

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu U.E.  § 9630   

4. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu U.E. § 9620  

Podpisany Strona 1



5. Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 9930  

5.1 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 
pochodzącymi z budżetu U.E.  § 9930  

6. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 9820  

6.1 
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 
pochodzącymi z budżetu U.E. § 9820  

7. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 
których istnieje płynny rynek wtórny § 9820  

8. Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst. § 9650  

9. Udzielone pożyczki  § 9910    

10. Przelewy z rachunku lokat  § 9940    

11. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 9950  
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/296/2022 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. 

z tego:  
z tego:  z tego:  

Wydatki jednostek  w tym:  

Nazwa zadania   
Dział  

 
Rozdział  

Dochody 
ogółem  §   Wydatki 

ogółem  §   Wydatki 
bieżące  

wyna
grod
zenia 

i 
skład
ki od 
nich 
nalic
zane  

wydatki 
związane 

z 
realizacj

ą 
statutow

ych 
zadań  

Dotacje 
na 

zadania 
bieżące  

Świadczen
ia na rzecz 

osób 
fizycznych  

Wydatki na 
programy 

finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art.5  ust. 1 
pkt 2 i 3 

Wydatki 
na 

obsługę 
długu 

(odsetki)  

Wydatki   
z tytułu 

poręczeń   
i 

gwarancji  

Wydatki 
majątkowe  

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne  

wydatki na 
programy 

finansowan
e z 

udziałem 
środków o 

których 
mowa w 

art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3  

zakup 
i 

objęci
e 

akcji i 
udział

ów  

Wni
esie
nie 

wkła
dów 
do 

spół
ek 
pra
wa 
han
dlow
ego 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
I. Dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań realizowanych wspólnie z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego  

  
                       

      

 

Cyfryzacja dokumentów 
planistycznych 
zagospodarowania 
przestrzennego i ich 
publikacja na stronach 
internetowych Systemu 
Informacji Przestrzennych 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

710 71004  

 

5 500,00 4300 5 500,00 

        

   

 

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  

  
                       

      

 

Ogółem      5 500,00  5 500,00                    
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/296/2022 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Dotacje podmiotowe w 2022 roku 

 w złotych 
Lp Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji 
1  2  3  4 5  6  

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
1. 921  92109  2480 Gminny Ośrodek Kultury  500 000,00 
2. 921  92116  2480 Biblioteka  165 000,00 
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

1.  801  80104 2540 
 Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Sandomierskiej Stowarzyszenie wspierania Aktywności 
Lokalnej „Nasz Włostów” 

110 000,00 

2. 801 80149 2540 
Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Sandomierskiej Stowarzyszenie wspierania Aktywności 
Lokalnej „Nasz Włostów” 

20 000,00 

 Ogółem 795 000,00 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/296/2022 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 
Dotacje celowe w 2022 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  

       
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

1. 754 75412 2820 Zakup sprzętu i wyposażenia  
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Lipniku  
z dofinansowaniem 

750,00 

2. 754 75412 2820 Remont strażnicy 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Malżynie z 
dofinansowaniem 

2 500,00 

3. 754 75412 2820 Remont strażnicy 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kurowie  
z dofinansowaniem 

2 000,00 

4. 921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela we 

Włostowie  

 
25 000,00 

5.  926  92605 2360  Zadania w zakresie kultury fizycznej 
 i sportu 

Wyłoniona w drodze 
konkursu 

 50 000,00 

Ogółem  
  

80 250,00 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XL/296/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 r.    
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok 

 
W uchwale wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Zmiany w planowanych dochodach 
 
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     
- zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł z tytułu  podatku od nieruchomości, 
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych      
- zwiększa się dochody o kwotę 60 000,00 zł z tytułu  podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności 
cywilnoprawnych, 
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
- zwiększa się dochody o kwotę 18 749,88 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym.   
 
W dziale 758 Różne rozliczenia  
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   
- zwiększa się dochody o kwotę 136 378,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o zwiększonej części 
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy Lipnik w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla 
nauczycieli od 1 maja 2022 r. 
  
2. Zmiany w planowanych wydatkach 
 
W dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne  
- zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce nr 57 w Malżynie". 
 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa    
rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy    
- zwiększa się wydatki o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Modernizacja lokali mieszkalnych nad 
ośrodkiem zdrowia we Włostowie".  
 
W dziale 710 Działalność usługowa    
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego     
- zwiększa się wydatki o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 
 
W dziale 750 Administracja publiczna  
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
- zwiększa się wydatki o kwotę 18 539,53 zł z tytułu  zakupu usług pozostałych.  
 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
- zwiększa się wydatki o kwotę 100 250,00 zł, w tym: 

- 5 250,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe  dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 
realizacji poszczególnych zadań w danej jednostce, 
- 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, 
- 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP  
w Słoptowie"  
 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego   
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki    
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- zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych  kredytów i pożyczek.  
 
W dziale 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80101 Szkoły  podstawowe    
- zwiększa się wydatki o kwotę 105 667,00 zł, 
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
- zwiększa się wydatki o kwotę 8 807,00 zł 
rozdz. 80104 Przedszkola 
- zwiększa się wydatki o kwotę 15 812,00 zł 
rozdz. 80107 Świetlice szkolne 
- zwiększa się wydatki o kwotę 5 418,00 zł, 
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
- zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł, 
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 459,00 zł, 
rozdz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych 
- zwiększa się wydatki o kwotę 15 215,00 zł. 
Zwiększenie wydatków w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji  budżetowej wynika 
ze zwiększonego planu  części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lipnik oraz w związku z bieżącą działalnością 
szkół.  
 
W dziale 851 Ochrona zdrowia   
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
- zwiększa się wydatki o kwotę 18 749,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług 
pozostałych. 
 
W dziale 852 Pomoc społeczna    
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej     
- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł  
 
W dziale 855 Rodzina   
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych     
- zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł. 
Zmian w dziale 852 i 855 dokonano na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i wynikają one z bieżącej  
działalności jednostki.  
 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji 
kultury. Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 
z prośbą o zwiększenie planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych. 
 
 W dziale 926 Kultura fizyczna     
rozdz. 92695 Pozostała działalność     
- zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

- "Budowa altany w miejscowości Malżyn" - 30 000,00 zł, 
- "Budowa altany w miejscowości Swojków" - 30 000,00 zł.  

 
W związku z powyżej wprowadzonymi zmianami  dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej pn: 
1. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku ". 
2. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”. 
3. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r." 
4. „Dotacje podmiotowe w 2022 roku". 
5. "Dotacje celowe w 2022 roku". 
 
Opracowała: 

Magdalena Zimoląg 
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