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UCHWAŁA NR XXIII/101/2012
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2012 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 63.600 w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52.600 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 11.000 zł, jak poniżej:
Dział
600

700

754
756

801

N a z w a - treść
Transport i łączność
W tym:
dochody bieżące:
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na remont dróg
(§ 0960),
Gospodarka mieszkaniowa
W tym:
A) Dochody majątkowe
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne – dochody bieżące (§ 2710)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
W tym:
A) dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
(§ 0910)
Oświata i wychowanie
W tym dochody bieżące:
Wpływy z usług (§ 0830 – zwrot kosztów za media)

Zmniejszenie

Zwiększenie
800
800
800
11.000
11.000
6.000
5.000
35.000
2.000

2.000
2.000
14.800
14.800
6.800
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Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
R a z e m:
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7.000
1.000
63.600

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2012 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 63.600 zł w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 163.600 zł ,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, jak poniżej:
Dział
010

Rozdział
01095

Nazwa
Z mniejszenia Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność
35.000
A) wydatki bieżące
35.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
35.000
W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
35.000
jednostek budżetowych
600
Transport i łączność
52.600
60017
Drogi wewnętrzne
52.600
W tym
A) wydatki bieżące:
52.600
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
52.600
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
52.600
jednostek budżetowych
754
75412
75.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne
A) wydatki bieżące
75.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
75.000
W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75.000
jednostek budżetowych (remont remizy OSP
Tenczyn)
758
75818
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe
100.000
W tym: rezerwy celowe – na inwestycje
851
Ochrona zdrowia
1.000
85195
Pozostała działalność
1.000
Wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową
udzieloną dla Gminy Miejskiej Kraków
R a z e m:
100.000
163.600
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2012 obejmują:
A. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 163.600 zł,
w tym:
zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę –
162.600 zł, z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych o kwotę 162.600zł;
zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000 zł;
B. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł,
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3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2012 – jak poniżej:
Dział
758

Rozdział
75818

Nazwa
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe
W tym: rezerwy celowe – na inwestycje
Razem:

Zmniejszenia
Zwiększenia
100.000
100.000
100.000

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.135.876 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.441.664 zł, w
specyfikacji, jak poniżej:
Lp.
1.
2.
3.
I
1.
2.
3.

1.
2.

Nazwa
Planowane dochody w roku 2012
Planowane wydatki w roku 2012
Wynik ( różnica 1 – 2)
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody)
Przychody budżetu gminy
Kredyty i pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek

Kwota
26.360.071,34
27.054.283,34
-694.212
+694.212
2.135.876
1.500.000
635.876
1.441.664
1.441.664
-

§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacji
udzielane z budżetu w roku 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Biedrończyk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/101/2012
Rady Gminy Lubień
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2012
Dział Rozdział

851
85195

Nazwa i rodzaj dotacji
z budżetu
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki bieżące - dotacja celowa na
pomoc finansową udzieloną dla
Gminy Miejskiej Kraków
R a z e m:

Dla jednostek sektora Dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych
finansów publicznych
Zwiększenia
1.000
1.000

1.000
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Biedrończyk

