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Poz. 5912
UCHWAŁA NR LIX/272/2014
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2014 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 176.530 zł w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176.530 zł, jak poniżej:

Dział N a z w a - treść
600 Transport i łączność
W tym:
A) dochody bieżące
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na remont dróg (§
0960),
710 Działalność usługowa
W tym:
A) dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
W tym dochody bieżące:
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych (§ 2680),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)
801 Oświata i wychowanie
W tym:
A) dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z KO na pokrycie

Zmniejszenie

Zwiększenie
3.200
3.200
3.200
2.460
2.460
2.460
18.697
18.697
12.097
1.600
5.000
5.923
5.923
5.923
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kosztów wypłaty wynagrodzeń § 0970)
852 Pomoc społeczna
W tym:
A) dochody bieżące
W tym:
1. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami realizowanych przez j.s.t. (§ 2010)
z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego (85212),
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (§ 2030) z przeznaczeniem na:
- realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(85295) – 22.351,
- wypłatę zasiłków okresowych (85214) – 46.187,
- wypłatę zasiłków stałych (85216) – 22.825,

146.250
146.250
54.887

91.363

R a z e m:

176.530

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2014 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 176.530 zł w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 189.030 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.500 zł, jak poniżej:
Zmniejszenia

Dział Rozdział
600
60016

60017

700

70005

Nazwa

Zwiększenia

Transport i łączność

51.057

Drogi publiczne gminne
W tym
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170)

24.357

Drogi wewnętrzne
W tym
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

26.700

Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami
i nieruchomościami
W tym:

24.357
24.357
16.357
8.000

26.700
26.700
26.700

12.500

12.500
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A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki ma programy finansowane z udziałem
środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi
środki ze źródeł zagranicznych
Realizacja programu w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju ”, tytuł operacji „Doposażenie
placu zabaw Lubień – Smugowa wraz z uroczystym
otwarciem” – projekt objęty PROW

754
75412

801
80110

85212

85214

12.500
12.500

12.500

B) Wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Oświata i wychowanie

5.923

Gimnazja
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(zwiększenie ze względu na środki przekazane z KO na
wypłatę nagrody – Lubień)
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze
względu na środki przekazane z KO na wypłatę nagrody –
Lubień)

5.923

Pomoc społeczna

852
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5.923
973
973
973
4.950

36.700

146.250

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

54.887

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W tym:

46.187

54.887
54.887

46.187
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A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85216

85216

85295

Zasiłki stałe
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki własne)

46.187

36.700
36.700
36.700

Zasiłki stałe
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)

22.825

Pozostała Działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

22.351

R a z e m:
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2014 obejmują:
A. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 189.030 zł,
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę –
62.030 zł, z czego zwiększenie wydatków statutowych jednostek
budżetowych 53.057 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 8.973 zł,
- zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków
z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych
- 12.500 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
114.500 zł,
B. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.500 zł,
w tym:
zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
12.500 zł,

22.825
22.825

22.351
22.351

49.200

225.730

3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2014 – jak poniżej:
Zmniejszenia

Dział Rozdział
700

70005

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami
i nieruchomościami
W tym:
A) Wydatki majątkowe

12.500

R a z e m:

12.500

12.500

Zwiększenia
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§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.416.787 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.135.000 zł, w
specyfikacji, jak poniżej:

Lp. N a z w a
1.
2.
3.

Kwota

Planowane dochody w roku 2014
Planowane wydatki w roku 2014
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)

27.593.316,62
27.875.103,62
-281.787
+281.787

I

Przychody budżetu gminy

1.416.787

1.
2.
3.

Kredyty i pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy

1.000.000

Rozchody budżetu gminy

1.135.000

Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Środki na udzielenie pożyczki z budżetu

1.025.000

1.
2.
3.

416.787

100.000
10.000

§ 3.
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się zmiany dotyczące dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
D o c h o d y bieżące:

Dział Rozdział §
852
85212

Zadania z zakresu administracji rządowej

Pomoc społeczna
2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez j.s.t.
Razem:

Zmniejszenia Zwiększenia

54.887
54.887

54.887

W y d a t k i na zadania zlecone:
Dział

Nazwa
Zmniejszenia Zwiększenia

Rozdz.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
852

Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

54.887
54.887
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emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
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54.887
54.887

Razem:

54.887

§ 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 Lubień
Stanisław Biedrończyk

