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Poz. 4450
UCHWAŁA NR XL/335/2018
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2018 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 156.274 zł w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50.557 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 206.831 zł,

Dział
600

756

jak poniżej:

N a z w a - treść

Zmniejszenie

Transport i łączność
W tym:
A) dochody bieżące
-Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

75.000
75.000
75.000

Zwiększenie
206.831
206.831

B) dochody majątkowe
W tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem
na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr
K540173 w miejscowości Skomielna Biała" (§ 6207)

206.831

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

24.443

W tym dochody bieżące:
Rekompensaty
utraconych
i opłatach lokalnych (§ 2680)

24.443
dochodów

w podatkach
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75.000

231.274

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2018 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 156.274 zł w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 149.274 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł, jak poniżej:

Dział
600

Rozdział
60016

60017

Nazwa
Transport i łączność
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
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75411

Zmniejszenia

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:
A) Wydatki bieżące
W tym:
1)dotacja na zadania bieżące (wpłata na Fundusz
Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
bieżących – § 2300)
B)Wydatki majątkowe
W tym:
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie
lub
dofinansowanie
zadań
inwestycyjnych (wpłata na Fundusz Wsparcia na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170)
R a z e m:
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok
2018 obejmują:
A.Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
149.274 zł w tym:
1)zwiększenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 151.274 zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych;
2)zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania
bieżące o kwotę 2.000 zł,

Zwiększenia

151.274
81.274
81.274
81.274
81.274
70.000
70.000
70.000
70.000
2.000
2.000

7.000
7.000

2.000
2.000

7.000
7.000

2.000

158.274
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B.Zwiększeniu planu wydatków majątkowych
o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe
na inwestycje i zakupy
§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.333.720 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.380.000 zł ,
w specyfikacji, jak poniżej:

Lp.
1.
2.
3.
I
1.
2.
II
1.

Nazwa
Planowane dochody w roku 2018
Planowane wydatki w roku 2018
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
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów

Kwota
41.926.219,39
44.879.939,39
-2.953.720
2.953.720
4.333.720
3.500.000
833.720
1.380.000
1.380.000

§ 3. W ramach ustalonego budżetu wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych
z budżetu w roku 2018 – 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
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/335/2018
Rady Gminy Lubień
z dnia 14 czerwca 2018 r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2018
Dział

Rozdział

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

Dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

Dla
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych

Zwiększenia

900
90005

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W tym:
A)wydatki majątkowe
W tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z budżetu UE oraz niepodlegające
zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych
z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 6237) na zdania:
1. „Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji na terenie
Gminy Lubień poprzez wymianę źródeł ciepła na
wysokosprawne kotły na biomasę i paliwa gazowe
w indywidualnych gospodarstwach” – 593.300 zł,
2.„Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji na terenie
Gminy Lubień poprzez wymianę źródeł ciepła na
wysokosprawne kotły na paliwa stałe
w indywidualnych gospodarstwach” – 116.700 zł

710.000
710.000

R a z e m:

710.000

710.000
710.000

